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PREFÁCIO 

~te survey s06re sistema" monetários afternativo" surgiu como tema de minha di.'sertação de 

mestrado, na 'Esco[a de Pós-<jraduação em 'E.amomia da :Tundação (jetú[io '1 'arga." como uma imp05ipio 

feita peros acontecimentos de minha vida profissiona[ recente. ~?,{eu tema inicÚl{ para este tra6affzo era 0.

Choques de Oferta na 'Economia Japonesa 1974-1981, e que estava 6astante adÚlntado, contudo a minha 

e)(perie"ncio. na Secretario. de Po[ítica 'Econômica do :Mini.,tério da :razenda f~ com que eu aumentasse a 

minlia curiosidade s06re o" sistema., monetários, sua.' características, vantagens e desvantagens. Sendo um 

survey, não fuí nenhuma pretensão de origina[idade, ao contrário, este tra6affzo é uma tentativa de cofocar 

no pape( de forma sintética o que eu consiáerei como caracterí..,tica.' importantes dos diversos sistema.'. 

Vesta forma, uma da., partes importantes deste tra6affzo são sua., referêncÚL.' 6ib[iográfica." 

5lo terminar este tra6affzo acumufei díviáas de respeito, carinho e afeipio com quatro pessoa., e uma 

instituipio. 'Espero que o" agradecimentos que se seguem possam de afguma forma quitar parte desta 

díviáa. 

51. céfio. e 'l3enja~ meus pais, eu só posso dizer que se eu conseguir ser um pai como efes foram, em 

todos os aspectos e horas, eu terei cumprido a meta mai., importante de minha viáa. 

51. 7hais, minha mu[fzer, eu devo a próprÚl rea[ização deste tra6affzo. :roi sempre sua voz e seu 

carinho que me impediram de desi.,tir. 

51.0 professor :remando de J!o{anda 'Bar60sa, eu devo toda., as grande., oportunidade.- que tive contJ 

economista, em e.pecio.[ o tra6affzo no Centro de 'L-tudos Japonese.- e na ~çecretarÚl de Po[itica 'Econômica, 

e por isso sou o;,.tremamentegrato. 

51. 'EPÇj'E/:r(j'l/, seu corpo de docente.', discente., e funcionários, eu devo um ótimo am6iente 

acadêmico e profissiona[ cuja a possibuiáade de troca de idiÚL., propiciou a minha formação como 

economista. 

Nf-nhuma das pessoa., ou instituição citadas possui quaÚjuer re.ponsa6uidade por possívei.' erros 

contiáos neste tra6affzo. 'Este.- são o;,.cfusivamente meus. 

:remando 5lntônio Jfad6a 
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SISTEMAS MONETÁRIOS ALTERNATIVOS 

CAPíTULO I - INTRODUÇÃO 

Abstrad 
TIüs pap.:r is a colkc11"1l 01" sune\' ah<\lIt alt~nlJti\c 1ll11Il~tal! S\st~IllS. It h.:gills \\ith 

Illetalic alld comodity l11olletal! S\,tcI11S. Kccpillg this lillc ,'f c\ ollltion. the nc:-.1 skp is the stlldy of 
I 00°0 én\~r.:d elllissi,'ns Iikc the éUITcIK\ I,,'ards and tlk' <.'\1rcl11c nf the abolition nf Ih' national 
Illone\ TIle la~1 artick concems the Hayd, proposal ofthe d<.'Sllatiollalization of Illone~ 

INTRODUÇÃO 

A moeda é sem dúvida alguma uma das maiores invenções da humanidade. A moeda facilita o 

convívio em sociedade e acaba com a necessidade de dupla coincidência das trocas, surgindo então a 

troca indireta. As primeiras moedas foram surgindo de acordo com algumas propriedades como a 

portabilidade, homogeneidade, durabilidade, divisibiliade, facilidade de reconhecimento e estabilidade 

de valor. Por estes motivos os metais preciosos tornaram-se o padrão. Primeiro como moedas 

correntes e depois como lastro integral de notas bancárias (moeda-papel). 

Os padrões metálicos proporcionaram uma grande estabilidade econômica, mas tinham como 

inconveniente os custos de se fazer a moeda. Ou seja, recursos reais são dispendidos para se criar um 

meio de troca (função primordial e original da moeda) que tem como utilidade ser trocado e não 

usado. 

A evolução natural da moeda-papel é o papel-moeda fiduciário (fiat-money), onde seu valor se 

origina do consentimento comum de que aquele pedaço de papel é um meio de troca. Junto com o 

papel-moeda surge o monopólio governamental sobre sua emissão. Praticamente sem custos e 

gerando uma receita importante para os governos, o sistema fiduciário parecia ser uma evolução 

100% bem vinda. 

A moeda fiduciária traz consIgo, no entanto a necessidade de responsabilidade extrema do 

emissor ou a instabilidade dos preços expressos na moeda emitida. Dentro de uma análise de custos 

e beneficios, pode-se perceber que a economia de recursos gerado por um sistema fiduciário tem 

como contrapartida potencial, uma inflação incomparável com aquelas existentes nos sistemas 

lastreados. O século XX, o século da moeda fiduciária, é sem dúvida um século onde ocorreram os 

maiores episódios de inflação bem como períodos de inflação crônica em diversos países. 

Outros sistemas monetários existem. Este trabalho visa estudar alguns sistemas alternativos ao 

Fernando Antônio Hadba 7 



SISTEMAS MONETÁRIOS ALTERNATIVOS INTRODUÇÃO 

sistema de moeda fiduciária nacional Analisando vantagens e desvantagens de cada um pode se 

chegar a importantes regras de comportamento das autoridades responsáveis pela moeda. 

No capítulo seguinte é analisado o padrão bimetálico. O capítulo três o simetalismo e a 

commodity-reserve currency. O capítulo quatro estuda as caixas de conversão. O fim da moeda 

nacional e a privatização da moeda são estudados nos capítulos cinco e seis respectivamente. Segue

se a conclusão e referências bibliográficas. 
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CAPíTULO 11 - BIMETALlSMO 

INTRODUÇÃO' 

Define-se bimetalismo como sendo o regime monetário onde a moeda nacional é lastreada em 

ouro e prata. A autoridade monetária fixa o valor de sua moeda como sendo equivalente a uma 

determinada quantidade de prata e, simultaneamente, a uma determinada quantidade de ouro 

Implicitamente, a autoridade monetária fixa também a taxa de câmbio entre o ouro e a prata. Caso se 

use certificados de custódia dos metais como notas de dinheiro, o portador pode trocar, dentro da 

paridade, estes por qualquer um dos metais. 

O surgimento do bimetalismo deve-se primeiro aos próprios requisitos de um bom dinheiro. 

escritos por Horace White, em 1908,1. "The requisites of a good kind of money are portability. 

homogelleity, durabilifY, divisibility, cognizability and stability of va/ue". Ouro e Prata, conhecidos 

e usados por várias civilizações desde 3000 AC 2 , encaixavam-se perfeitamente como boas moedas 

Havia desde os primórdios da moeda uma tendência natural ao uso dos metais preciosos como meios 

de troca. Contudo, o que marca o bimetalismo é a fixação do câmbio entre os dois metais e não o 

entendimento pela sociedade dos dois metais como moeda. 

Na próxima seção é feito um brevíssimo relato da história do bimetalismo, na terceira seção 

discute-se os beneficios e custos do padrão bimetálico vis-a-vis ao padrão monometálico. A Lei de 

Gresham é comentada na quarta seção e a reprodução do modelo de Barro [1979] é feita na quinta 

seção. Uma defesa do padrão bimetálico e uma crítica ao modelo de Barro [1979] são expostos na 

seção seis. Uma tentativa de extrapolação do bimetalismo clássico para uma âncora cambial em 

• o normal é que o primeiro capítulo da tese fosse dedicado ao padrão-ouro e não a::: 
bimetallsmo. Contudo minha tentativa de escrever sobre este assunto tornou-se 
frustrante porque a bibliografla usada era tão abrangente sobre o assunto que me',.; 
ensaio era quase que uma Justaposição dos artlgos Já existentes, em especlal os artigos 
de Barro [1979] e Fischer [1986]. 
lExtraído do artlgo de Milton Friedman, Corrunod~ty-P.eserve Currency publicado no livre 
Essays on Positive Economics; (The Universlty of Chlcago Press,Chicago: 1958) p209. r. 

obra de White é Money and Banking (3ed.; Boston: GlnTI & Co" 1908), p.15. 
2rnformação retlrada do verbete Elements of the Anclents da The New Grolier Multimedla 
Encyclopedia: 1992. 
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sistema fiduciário com dois lastros é feita na seção sete, seguindo-se a conclusão do capítulo. 

BIMETAL/SMO: A EXPERIÊNCIA HISTÓRICA 

Bordo [1987] traça uma pequena história do bimetalismo. Desde o Império Romano o mundo 

seguia um padrão-prata e a evolução do comércio internacional fez com que o ouro começasse a ser 

usado como moeda pela maior facilidade de transporte de grandes valores. Por exemplo, se o ouro 

valesse dezesseis vezes mais que a prata, dez quilogramas de ouro equivaleriam a cento e sessenta 

quilogramas de prata. Em uma época onde o transporte de valores era feito fisicamente, a 

operacionalização dos pagamentos tornava-se dezesseis vezes mais fácil. Em meados do século XIII 

as cidades-estados italianas começam a fixar as paridades de fundição de suas moedas nos dois metais 

e no século XIV a Inglaterra e a França adotam o mesmo caminho. Gudin [1979] explica que o uso 

da prata com a maior difusão do uso do ouro, começa a se restringir a uma função de moeda para 

troco, atendendo a propriedade de divisibilidade. Ou seja, moedas de alto valor eram cunhadas em 

ouro e as de baixo valor em prata. Em 1717, Isaac Newton, como chefe da casa da moeda inglesa 

começa a forçar o fim do bimetalismo quando desvalorizou as moedas de prata em relação as moedas 

de ouro. Em 1798 a prata estava completamente desmonetizada na Inglaterra. 

A França, a partir de 1803, conseguiu, durante 75 anos, seguir um padrão bimetálico fixando a 

taxa de câmbio entre prata e ouro na razão de 15 1
/2 : I. Durante este período a regra sofreu uma 

forte pressão das descobertas de prata até as descobertas de ouro na Austrália e na Califórnia. Em 

1860, novas descobertas de prata voltam a ameaçar a regra bimetálica. Em 1865 a França 

juntamente com Itália, Suiça, Bélgica criam a União Monetária Latina objetivando a padronização do 

câmbio entre ouro e prata nestes países assim como garantindo a expansão desta regra monetária a 

um nível internacional. Mas mesmo com esta união, a continuada pressão de novas descobertas de 

prata levaram ao abandono deste padrão em 1878. 

Em 1792, os Estados Unidos adotaram o bimetalismo na razão prata:ouro de 15: 1 que foi 

refeita devido a possibilidade de arbitragem com a cotação francesa, o que levaria os EUA a 

tornarem-se um padrão prata já que era mais barato pagar em prata do que em ouro. Em 1834 a 

razão é refeita para 16: 1 que levou a um padrão ouro de fato pois, neste momento, era mais barato 
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pagar as despesas em ouro do que em prata. 

BENEFíCIO/CUSTO: BIMETALlSMO VERSUS MONOMETALlSMO 

Os defensores do bimetalismo possuiam, no discurso dois argumentos pnnclpals para a 

dominância deste em comparação ao padrão-ouro (bI) A possibilidade de reservas em dois metais 

diminui a dependência com relação a indústria mineradora de cada um deles gerando uma maior 

estabilidade de preços e (bIl) Facilidade de intercâmbio entre países usando padrão-ouro, padrão

prata ou bimetalismo. 

Os defensores do monometalismo argumentavam que (ml) a perda de recursos reais para 

minerar dois lastros é superior àqueles de um lastro, (mIl) que a dependência de dois lastros gera 

uma menor estabilidade de preços do que aquela das economia monolastreadas e (mllI) a fixação da 

taxa de câmbio entre os dois metais em valores que podem se distanciar daqueles naturais faz com 

que o padrão bimetálico de direito seja um mono metálico de fato. 

Um ponto importante que levou a várias campanhas bimetálicas está no desejo de inflacionar a 

economia e prejudicar credores em detrimento dos devedores Em meados dos anos 70 do século 

XIX os Estados Unidos sofreram uma forte depressão econômica e uma forte queda nos preços da 

prata. Com uma produção crescente do metal nos estados do oeste começou-se a se criar o 

movimento pela livre cunhagem de moedas de prata ao preço de US$I.29 por onça, que aumentaria a 

inflação e aliviaria os devedores. McCallum [1989] estima os efeitos monetários da adoção do Free 

Silve r Acl. Haveria uma emissão entre 1873-1890 de 842 milhões de dólares. Como o estoque de 

moeda era de US$I.2 bilhões em 1890 é fácil imaginar o impacto inflacionário desta medida 

Algumas leis chegaram a ser aprovadas no Congresso americano dando algumas facilidades aos 

defensores da livre cunhagem de prata como por exemplo o Sherman Silver Purchase Act que 

obrigava o Tesouro a comprar quase que toda a produção de prata ao preço de US$1.29 por onça. 

Em 1893, outra depressão nacional mobilizou os fazendeiros contra o presidente Cleveland por 

causa da extinção do Sherman Silver Purchase Act. Os favoráveis a livre cunhagem de prata viam na 

extinção uma manobra de banqueiros e industriais contra o povo. 

McCallum [1989] faz uma outra análise da depressão de 1893. A massiva compra de prata 
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gerava incerteza sobre o valor da moeda e do futuro do padrão-ouro O público começou a sacar 

dos bancos gerando um pânico bancário. E por este motivo Cleveland revoga o Sherman Act. Em 

1900 o Gold Standard Act elimina totalmente o bimetalismo na economia americana. 

Neste episódio da história monetária americana pode-se observar características muito comuns 

aos pleitos políticos feitos ao Estado O pleito é justificado por um motivo importante ( no caso a 

depressão nos anos 1870s), mas na realidade ele visa distribuir renda de maneira perversa criando 

inflação e mais especificamente subsidiando um setor econõmico às custas do resto da população 

No Free Silver os grandes beneficiados foram os produtores de prata. 

LEI DE GRESHAM 

o efeito colateral maIs famoso dos padrões bimetálicos é a chamada Lei de Gresham. 

conhecido sinteticamente como "a má moeda expulsa a boa moeda de circulação". Harris [1987] 

definiu-a de maneira ampla da seguinte forma: 

"Where by legal enactment a government assigns the same nominal value to two or more forms 

of circulatory medium whose intrinsic values differ, payments will always. as far as possible, be made 

in that medium of which cost of production is least, and the more valuable medium will tend to 

disappear from circulation; in the case where the combined amount in circulation is not sufficient to 

satisfy the demand for currency, the more valuable medium will simply run to a premium". 

A atribuída paternidade desta lei a Sir Thomas Gresham (1519-1:' 79) deve-se a sua influência 

como conselheiro da Rainha Elizabeth I quando da proclamação da depreciação da prata em 1560. 

onde uma versão da definição acima aparece. Muito antes de Sir Thomas Gresham, esta Lei já era 

percebida. Apenas como exemplo, Hayek [1991] cita uma comédia de Aristophanes escrita a mais de 

2400 anos onde é feita uma comparação entre moedas e políticos: os maus expulsam os bons. 

Durante as experiências das Caixas de Conversão e de Estabilização em 1906 e 1926, no Brasil 

ocorreu a Lei uma vez que havendo mais de um emissor de mil-réis mas só nas notas emitidas pelas 

instituições acima havia a garantia de conversão em ouro, estas notas eram entesouradas já que 

legalmente tinham o mesmo valor quando na realidade ela possuía um valor superior já que tinha uma 

garantia adicional de estabilidade. Atualmente, é comum observar a Lei de Gresham em 
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estabelecimentos comerciais que aceitam os cartões de crédito pelo mesmo preço de à vista A ma 

moeda, o cruzeiro real de daqui a 30 dias, expulsa a boa moeda, o cruzeiro real de hoje. O mesm(' 

exemplo do cartão de crédito e pagamento à vista serve para exemplificar a característica 

fundamental da Lei, que é o câmbio fixo entre os meios de pagamento. Em lojas onde os dois meios 

são aceitos mas há diferenciação de preço, a conveniência de cada um depende das expectativas dos 

compradores com relação aos valores do cruzeiro real no futuro e aquele implícito na discriminação 

de preços. Assim nem o cartão de crédito expulsa o dinheiro como também este não expulsa aquele 

A Lei de Gresham, implicitamente supõe a racionalidade e o espírito maximizador do agente 

econômico. Podendo escolher pagar mais ou menos por um bem (pagar com o metal mais valorizado 

ou com o menos valorizado) o agente prefere pagar menos. Ela também pode ser vista como um 

caso particular do funcionamento da economia de mercado. Se há dois demandantes, aquele que 

pagar o maior preço obterá o recurso. Assim, havendo a demanda pelo metal para uso monetário e 

para uso não monetário, e estando fixo o preço pago pelo uso monetário, uma subida do preço do 

uso não monetário fará com que seja esta a demanda atendida. Outra forma de entender a referida 

Lei, é notar que trata-se de um caso particular dos problemas de preços relativos quando ocorrem 

congelamentos de preço. Os bens que tiveram seus preços congelados em um nível que não 

remunere sua produção sairá do mercado formal e só aparecerá no mercado negro No caso da 

moeda metálica o mercado negro seria o uso não monetário. 

O fundamental para o funcionamento da Lei de Gresham é o curso legal e forçado de dois ou 

mais meios de pagamento. Havendo liberdade de mercado mais de uma moeda podem conviver 

Hayek [1991] cita o exemplo da suposta Lei de Gresham ao revés durante a hiperinflação alemã. 

onde a moeda foi sendo substituída por mercadorias de maior estabilidade como mercadorias ou 

moedas estrangeiras. Não houve lei reversa porque não havia câmbio fixo entre as moedas. 

o MODELO DE BARRO [1979J3 

No mesmo trabalho em que Barro [1979] apresenta um modelo de determinação de preços em 

um regIme de padrão-ouro, é feito uma análise de outros padrões-mercadoria, entre os quais o 

3seção baseada em Barro (1979) 
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bimetalismo. No bimetalismo há estoques monetários de ouro e prata lastreando a emissão monetária 

e da mesma forma que nos regimes monometálicos, o gerador de disciplina monetária é a 

concorrência entre o uso do metal como moeda ou uso não monetário. Sendo fixos os preços dos 

metais, a decisão de corno usar o metal depende de seu poder de compra, determinado pelo nível 

geral de preços. 

Sendo o ouro e a prata os lastreadores da emissão monetária, a oferta de moeda será dada por 

(1) 

onde O ~ À ~ 1, P g é o preço do ouro, Gm é o estoque de ouro monetário, e P s e Sm significam 

o mesmo para a prata. Se o parâmetro de lastro À for igual a um haverá um padrão-bimetálico 

estrito senso, ou seja, as notas serão apenas certificados de custódia dos metais depositados na 

autoridade monetária No outro extremo tem-se um padrão fiduciário, pois a oferta de moeda não 

mais depende de nenhum lastro metálico. 

A demanda por moeda depende do nível geral de preços, da renda real e do custo de 

oportunidade de possuir moeda e não outro ativo. Este custo pode ser simplificadamente suposto 

corno a taxa esperada de inflação caso acredite-se que a alternativa de reter moeda seja a compra de 

estoques de uma mercadoria ou um investimento em um capital com urna taxa de retorno real 

constante. A equação 2 representa a demanda por moeda. 

Md 
= k( ~ )Py (2) 

A taxa de inflação esperada é representada pela expressão Ir '= E( P/ p ), a taxa esperada de 

crescimento dos preços ao longo do tempo. O sinal abaixo da inflação esperada em (2) representa o 

sinal da derivada da função demanda por moeda. Ou seja, quanto maior a inflação menor é o desejo 

de reter moeda. A função k pode ser interpretada como a inversa da velocidade de transações da 

economIa. 

Igualando a oferta e a demanda por moeda das funções (1) e (2) chega-se a relação entre nível 

geral de preços e o preço das mercadorias-lastro de emissão monetária, 
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(3) 

A oferta de ouro e prata será dada respectivamente por 

e 

(5). 

Sejam Gn e 5n os estoques metálicos não-monetário que, como toda mercadoria, sofrem uma 

taxa de depreciação /J para o ouro e E para a prata Em equilibrio a demanda por ouro não-monetário 

será /JGn e E5n para a prata. 

o uso não-monetário será uma função negativa entre nível geral de preços e preço do metal e 

função positiva de valores mais altos no futuro da relação entre o preço do metal e o nivel de preços 

Quanto maior o valor da moeda menor será o uso alternativo do metal, mas também uma perspectiva 

de aumento no preço do metal em termos das outras mercadorias fará com que a feitura de um objeto 

destinado ao uso não-monetário do metal seja antecipado. Se P g e P s são constantes, as funções 

objetivo de composição de Gil e 5n serão da seguinte forma 

para o ouro e 

para a prata. O termo renda real está presente porque a demanda de algum bem econômico é 

função sempre da restrição orçamentária. 
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A demanda por um fluxo de ouro não-monetário será, então, a diferença entre o estoque 

desejado, dado pela função f, e o estoque existente Gil mais a recomposição da quantidade de metal 

depreciado na função objetivo. Algebricamente esta demanda pode ser representada por: 

o parâmetro (J. > O demonstra um ajustamento gradual do estoque existente em direção ao 

estoque objetivado. A depreciação é calculada sobre o estoque desejado e não o existente porque a 

intenção dos demandantes de ouro não-monetário é manter a meta de estoque constante e não o 

estoque existente. O mesmo raciocínio permite apresentar a demanda por prata não monetária como 

sendo: 

(7) 

onde ~ > O pela mesma razão do parâmetro (J.. 

A dinâmica do estoque de metal não-monetário é dada pela diferença entre (6 e 7) e a 

depreciação do estoque não-monetário existente. Esta dinâmica é a relação (8) para o ouro e (9) 

para a prata. 

k" =(a+8{f [p':g, Ir» -Gn] (8) 

S" = (p+e)H P:"~ )Y-Sn] (9) 

Como, pela regra do padrão bimetálico, a autoridade monetária é obrigada a comprar ou 

vender ouro e prata pelos preços P g e Ps respectivamente, a dinâmica do estoque monetário é dada 

pela diferença entre a oferta dos produtores dos metais menos a demanda para uso não monetário 

As relações (10) e (1 1) apresentam a dinâmica para os estoques monetários 
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li", = !r'[ PP, )-a[r [p :g, Jr )Y -(i,,] -qr( I' !~.,]r )y (10) 

sm =S,[pp} pHp :" dy -S+d{ P +I',,]r)y (11). 
As condições de equilíbrio para o ouro e para a prata encontram-se quando a oferta do metal 

iguala-se a reposição do estoque não-monetário. As igualdades (12) e (13) apresentam estas 

condições. 

g'( P'~Pg )= <1"( P'~Pg, "-+ (12) 

S,( P'_P, )= e/{ P'/" "-} (13) 

As relações (12) e (13) sintetizam os problemas de um padrão bimetálico. A relação (12) 

determina P * P g e a (13) determina P * P s. Se a relação do preço do ouro e da prata, fixado 

exogenamente, for aquela implícita nas relações (12) e (13), a distribuição do lastro da oferta de 

moeda da equação (I) fica indeterminada. Se a fixação dos preços dos metais for diferente daquela 

implícita, o padrão bimetálico de direito torna-se monometálico de fato. 

CRíTICA AO MODELO DE BARRO [1979J 

o modelo de Barro [1979] implicitamente supõe que não haja custos de transação na troca de 

uma moeda pela outra. Ou seja, basta a cotação da relação P s P g no mercado divergir daquela 

determinada pela regra de curso legal do ouro e da prata para que só um metal seja usado como 

moeda. 

Será que a cotação de 151/2 : I entre prata e ouro na França foi fixada tão brilhantemente que 

pode durar 75 anos') Certamente que não. Na realidade, a cotação descolou daquela fixada em 

diversos episódios mas os custos de transação impediam a troca imediata de um metal por outro. 

Em um sistema bimetálico, os agentes econômicos devem, então, usar um comportamento 
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defensivo. Como não se pode trocar os metais a fim de se usar a moeda de menor valor, do ponto de 

vista do comprador, ou só se aceitar a moeda de maior valor, do ponto de vista do vendedor, ambos 

devem embutir em suas expectativas este custo de transação. 

Enquanto os custos de transação não compensarem a troca dos metais, os agentes econômicos 

levam este fato em conta, mesmo aceitando pagamentos e recebimentos nas duas moedas. Quando 

os custos de transação compensarem a troca, ocorrerá a Lei de Gresham e a má moeda expulsará a 

boa moeda. 

Friedman [1992] usa um instrumento do padrão-ouro para mostrar que mesmo com alguma 

diferença entre a cotação do mercado e a cotação legal, as duas moedas podem coexistir. Os pontos 

onde há exportação/importação de ouro, os chamados gold points, é o instrumento usado. Define-se 

os gold-points como os pontos onde um país exportará ou importará ouro de outro país para 

equilibrar suas relações internacionais Adaptando-o para o padrão bimetálico, tem-se os pontos de 

troca 

(A) lucrativo trocar ouro por prata se 

(B) lucrativo trocar prata por ouro se g 111 < g , onde T é o custo de transação 
[

P;%;/1 J P 
P.s' Ps - r:)~G 

e m significa a cotação no mercado. Enquanto a relação de ouro e prata estiver dentro destes limites 

os dois metais coexistirão como moedas. 

ÂNCORAS CAMBIAIS COM DOIS LASTROS 

Com a valorização cambial que está ocorrendo na Argentina pela adoção de uma âncora 

cambial, tem-se discutido opções de flexibilização do câmbio sem a perda de credibilidade para a 

regra de emissão monetária. As autoridades argentinas chegaram a discutir a possibilidade de adoção 

de uma cesta de moedas como a âncora do peso argentino. 

Haveria alguma vantagem caso um país adotasse uma âncora cambial com dois lastros ao invés 

de um') Se as taxas de conversão fossem fixas e obrigatórias para a autoridade monetária, um padrão 
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com duas âncoras cambiais seria mais danoso que um com apenas uma âncora. Suponha que o BancC' 

Central do país X (BCX) garanta a conversibilidade em ienes japoneses e dólares americanos pelas 

seguintes taxas de câmbio I Xzeiro/lene e/ou 115Xzeiros/Dólar. O balancete sintético do BCX seria 

o do diagrama I. 

1. 
1.1. 

Ativo I Passivo 

Reservas 
US$ 0,87 

Base Monetária 

1.2. Ienes la oneses ~100,00 

200 
100 
100 

200 

Está determinado que a taxa de câmbio entre ienes e dólares é 115~/US$. Caso a taxa de 

câmbio verdadeira entre as duas moedas difira daquela implícita haverá possibilidade de arbitragem 

até que se esgote a reserva do BCX em uma das moedas, tendo o banco uma perda de credibilidade 

em descumprir uma regra monetária. Se esta perda de credibilidade for ponderada pelo contexto em 

que as âncoras cambias são adotadas, ela se toma ainda maior, uma vez que a âncora cambial é uma 

tentativa de replicar a credibilidade de uma moeda estrangeira em uma moeda nacional, até então. 

desmoralizada. Nesta forma as duas âncoras são um arranjo monetário inferior não somente por se 

tomarem um esquema com uma única âncora de fato como também pela perda de credibilidade d0 

não cumprimento de uma regra. 

o BCX pode ser ainda mais rigoroso consigo mesmo realizando um esquema de duas âncoras 

Toda a base monetária seria totalmente lastreada por ienes e por dólares, ou seja, haveria duas vezes 

mais reservas que base monetária. Neste caso o balancete seria o do diagrama 2. 

Diagrama 2 - Balancete Sintético do BCX 
(Em Xzeiros) 

Ativo I Passivo 
1. ResenJas -100 ase Monetária 
1.1. US$ 1,74 200 
1.2. Ienes Ja oneses ~200,00 200 atrimônio U uido 

200 

200 

Esta ancoragem daria mais credibilidade a regra mas não excluiria a volta a uma única âncora 

porque continuaria aberta a possibilidade de arbitragem através da entrada de capitais externos. Os 
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problemas do bimetalismo se repetiriam, tendo apenas um colchão de credibilidade de não se romper 

uma regra pré-estabelecida. 

Qualquer que seja o esquema de lastro onde os seus preços são fixos levará a autoridade 

monetária a deter apenas o mais fraco. Se considerarmos que a inflação do país tende àquela do pais 

da moeda lastro e que no longo prazo a taxa de expansão monetária é a causa da inflação, o país com 

a âncora cambial terá uma inflação igual a maior de todas dos países das moedas lastro. 

Um esquema de duplo lastro fiduciário onde o câmbio entre os lastros é fixo não traria 

nenhuma vantagem para uma regra de âncora cambial. A saída para uma âncora cambial bem 

sucedida parece ser uma regra de emissão monetária com base em um lastro flexível, que dificulte a 

excessiva valorização cambial. Desta forma, o lastro seria uma combinação de moedas, onde estas 

pudessem flutuar entre si ao mesmo tempo que a moeda nacional tivesse 100% de reservas nesta 

combinação. Esta flexibilidade assemelha-se aos esquemas simetálicos propostos por Marshall e 

serão tema do proxímo capítulo. 

CONCLUSÃO 

o padrão bimetálico é uma tentativa bem intencionada que não atende os seus objetivos. Se é 

verdade que ele conseguiu perdurar na França por 75 anos, também é verdade que em economias 

onde o custo de transação diminui e a troca dos lastros torna-se fácil, a existência do bimetalismo de 

fato é puro acaso. Espera-se uma maior estabilidade da economia sem a tendência a ajustes 

econômicos bruscos por causa de peculiaridades da indústria do lastro único quando se está em uma 

regra monometálica. Contudo ele sofre de um pecado original que é a fixação entre a taxa de câmbio 

entre os dois lastros. Nada garante que as condições de demanda e oferta das duas indústrias tenham 

que obedecer uma lei de conversão. 

Se não bastasse o pecado original, o bimetalismo foi usado como um corpo sério para o 

transporte de uma alma malígna, o desejo de, através da inflação, transferir renda de credores para 

devedores como no episódio do Free Silver nos Estados Unidos no final do século XIX. 

Se, por algum motivo, uma economia precise de moeda lastreada, o duplo lastro não aliviará os 

problemas de rigidez intrísecos a regra. Um esquema a semelhança do simetalismo onde, a 
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combinação não fixa entre os componentes, gera um lastro limitante a emissão de moeda local mas 

sem criar uma rigidez extrema é uma evolução teórica interessante do bimetalismo. Por este moti\"0 

o simetalismo e as moedas lastreadas em mercadoria serão estudas no capítulo seguinte. 
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CAPíTULO 111 - SIMET ALlSMO E MOEDAS lASTREADAS EM 

MERCADORIAS 

INTRODUÇÃO 

No capítulo anterior foi visto que o um bimetalismo pode virar um monometalismo de fato 

quando as paridades entre as moedas não é aquela que surge no mercado. Alfred Marshall sugeriu 

uma forma de arranjo monetário onde a estabilidade do nível de preços não fosse dependente do 

mercado de um ou dois metais mas de uma combinação entre eles. A generealização para n 

elementos compondo o padrão leva aos estudos de moedas lastreadas em mercadoria (commodity 

reserve currency). 

DEFINiÇÃO 

Em um sistema simetálico a autoridade monetária estabilizaria o preço em relação a quantidade 

de unidades de reserva que ele dispusesse. Esta unidade de reserva seria uma liga composta de ouro 

e prata. Como os preços gerais seriam ancorados aos preços da liga-resrva, não haveria problema do 

bimetalismo pois a relação entre o nível geral de preços e o preço da prata e do ouro poderiam variar 

livremente. Esta é a grande vantagem do padrão simetálico em relação ao bimetalismo. Ele minora 

as flutuações do nível geral de preços em relação as mudanças na demanda e oferta de apenas um 

metal e ao mesmo tempo evita o retorno ao padrão monometálico, com uma moeda expulsando a 

outra. É uma tentativa de ganho de estabilidade através da média de flutuação dos preços dos dois 

metais. A unidade reserva tem um comportamento mais estável do que cada metal individualmente. 

O MODELO DE BARRO [1979f 

Se a unidade-reserva for composta de Yg unidades de ouro e ys unidades de prata e R for o 

número de unidades-reserva a qual o nível geral de preços é atrelado, tem-se que: 

4Esta seção está baseada nas páginas 29 e 30 do Paper citado. 
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onde o sub-índice m denota o uso monetário dos metais 

Sendo Pro preço da unidade-reserva, tem-se que 

~R = PgGm + P.Sm 

(14) 

(15 ) 

Logo a relação entre os preços da unidade-reserva e os preços do ouro e da prata é dado por 

uma combinação linear entre os preços dos dois metais na proporção que estes compõe a unidade-

reserva. Simbolicamente: 

(16). 

Para se encontrar o preço real das reservas basta dividir a equação (3) pelo nível geral de 

preços (P). 

~ = YgPg + Ysp. 
P P 

( 17). 

Nesta equação (17) está a grande vantagem do simetalismo sobre o bimetalismo tradicional. O 

nível geral de preços mantém uma relação estrita apenas com o preço da unidade-reserva, podend0 

variar em relação aos preços do ouro e da prata. Desta forma alterações na demanda e oferta de 

ouro e prata afetarão muito menos o nível geral de preços da economia. 

As equações do modelo de Barro [1979] para o Bimetalismo (ver capítulo anterior) continuam 

valendo. Desta forma a oferta de moeda em um padrão si metálico seria 

MS = (1/À)~R (18). 

o importante do padrão simetálico é que caso os produtos que compõe a unidade-reserva 

combinados possuam uma covariância inferior as variâncias de cada um deles, há um ganho de 

estabilidade, reduzindo a variância do nível geral de preços. Para isto, Barro [1979] salienta que a 

composição dos elementos na unidade-reserva não tenha que ser necessariamente uma proporção da 

oferta destes elementos na economia. O principal é que os pesos dados aos elementos faça com que 

o nível geral de preços torne-se estável. 
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MOEDA LASTREADA EM MERCADORIAS 

Seguindo o mesmo raciocínio de diminuição da variància pela ampliação da cesta de bens que 

compõe a unidade-reserva surgem diversas idéais de se criar uma commodity-reserve currenC\ 

Friedman [1953] ilustra o princípio e faz críticas a ela. 

Uma boa cesta para ser a unidade-reserva tem que possuir algumas qualidades: 

• mudanças tecnológicas afetam igualmete os bens de dentro e fora da cesta - pois garantiria 

uma estabilidade dos preços porque os custos relativos dos bens da cesta são mantidos proporcionais 

aos de fora. 

• a oferta monetária dos bens da cesta deve ser altamente elástica tanto por uma grande oferta 

não monetária quanto por uma rápida mudança entre uso monetário e não monetário. 

• se mudanças na fração dos ativos totais na forma monetária tem um poder de afetar as 

despesas, a unidade-reserva será tanto mais estabilizadora quanto ela responder rapidamente a 

mudanças nos preços dos outros bens. Ou seja, se os outros bens tornam-se mais caros a um desvio 

do uso monetário para o uso não monetário da unidade-reserva. Mudando-se, então a quantidade de 

moeda disponível os preços tenderão a se equilibrar novamente. 

• se mudanças totais no volume de ativos afeta as despesas, um grande e móvel estoque de 

baixo valor é uma característica importante da unidade-reserva. 

• se mudanças nos ativos não é importante para afetar as despesas, a unidade-reserva deve ter 

participação importante do produto para estabilizá-lo. 

Para melhor entender as propriedades de uma commodity-reserve currency vamos usar a 

equação quantitativa da moeda (MV=Pq). Suponha, então, que a unidade-reserva seja exatamente 

uma fração a do produto real da economia de acordo com a equação seguinte. 

aqV = Pq (I 9) 

Desta forma, a moeda passa a garantir uma absoluta estabilidade dos preços caso suponha-se a 

constância da velocidade de circulação. Assim 

aV =P (20) 

Outro aspecto importante das moedas lastreadas em mercadoria é que elas podem acabar com a 
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deflação secular, característica do padrão-ouro. Este problema ocorre em padrão ouro pelo fato de a 

produção de ouro não conseguir acompanhar os ganhos de produtividade dos outros bens da 

sociedade. Desta forma, para PIB reais maiores haveria menor quantidade de moeda logo os preços 

tenderiam a cair. No caso das moedas lastreadas em mercadorias poderia-se escolher uma cesta tal 

que representasse o crescimento de produtividade da própria economia. 

AS CRíTICAS DE FRIEDMAN 

Como um padrão-mercadoria, o commodity-reserve currency possui custos de emissão que se 

já parecem estranhos em padrão-ouro quanto mais em produzir e depois estocar mercadorias como 

uma máquina de lavar, por exemplo') Sobre este ponto, Barro [1979] vislumbra uma solução. Ao 

invés de se lastrear a moeda com base em bens fisicos poder-se-ia lastrear pelo valor das mercadorias 

no mercado futuro. O uso de mercados futuros pouparia os custos de armazenamento como os 

próprios recursos econômicos destinado a produção dos bens destinados ao lastro. Como a 

elasticidade da oferta dos bens no futuro é superior aos bens no presente, o nível geral de preços seria 

mais estável a mudanças na oferta do produto. 

Friedman [1953] cita Charles o. Hardy sobre a melhor commodity-reserve currency seria um 

certificado de depósito de tijolos. Pelos seguintes motivos: 

• os tijolos são bem definidos e sua qualidade pode ser checada; 

• eles possuem uma extrema elasticidade da oferta. 

Podem ser feitos em qualquer lugar, requerem pouco capital para ser investido ou uma mão de 

obra muito especializada. Logo a produção pode subir ou descer muito rapidamente. Possuem um 

grande estoque que pode ser destinado para uso monetário rapidamente ou do uso monetário para 

uso não monetário (Se a moeda estiver sem valor, constrõe-se prédios, se a moeda estiver muito 

cara, demole-se os prédios e acumula-se moeda). O tijolo seria uma moeda com propriedades 

contracíclicas poderosas. Contudo Friedman [1953] termina a citação: 

"There is real merit in Hardy's cOlltel11ion lha! lhe chief defecI of lhe brick slandard is simp~r 
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lhe impossibilil)' 01 gelting anyone lo Ihink seriolis/y (?f hricks as money. ".' 

Os custos de um sistema mercadoria para manter estável os preços sem causar uma deflação 

devido ao descasamento entre a quantidade de moeda e o tamanho do produto são estimados para a 

economia americana por Friedman [1953] em 1,5% do PNB6 

Para Friedman o sistema de commodity-reserve currency tenta possUIr as vantagens 

contracíc1icas do padrão fiduciário e a automaticidade e lastro do padrão-ouro, falhando em ambos 

pois não possui a tradição do ouro para ser um padrão-mercadoria e nem a eficiência do padrão 

fiduciário para agir contracíc\icamente. 

CONCLUSÃO 

O sistema simetálico consegue evitar as falhas do sistema bimetálico tradicional, deixando 

flexibilidade na flutuação entre os componentes da unidade reserva e o nível geral de preços da 

econonua. 

Sendo um sistema mercadoria, contudo ele impõe custos reais de emissão que são de dificil 

justificação quando há a possibilidade de um sistema fiduciário disciplinado 

SFriedman [1953] p.213 
6Friedman [1953] p.210 
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CAPíTULO IV - CAIXAS DE CONVERSÃO 

INTRODUÇÃO 

A caixa de conversão ou currellcy board é uma instituição de emissão monetária que foi 

característica das colônias britânicas. Este tipo de instituição continua existindo em Cingapura. 

Hongcong e Brunei. Como no início das caixas de conversão a moeda lastro possuía 

conversibilidade em ouro, há uma interposição de idéias entre o padrão-ouro e as caixas de 

conversão. A rigor, o padrão-ouro existe quando o lastro da caixa de conversão, ou seja, a 

obrigação de troca é pelo metaL A caixa de conversão pode possuir ou não lastro em ouro, podendo 

inclusive possuir lastro em moeda fiduciária, como hoje ocorre nos países que mantém esta 

instituição. 

Com o Plano Cavallo de dolarização da economia argentina posto em execução em 1991 e a 

proposta de André Lara Resende [1992] para a criação de um órgão emissor independente, as caixas 

de conversão voltam a ganhar espaço na discussão acadêmica. Este trabalho analisa o 

funcionamento das caixas de conversão, a experiência histórica de Brasil e Cingapura e a proposta de 

Resende [1992]. 

A seção 2 analisa o surgimento e a operacionalização da caixa de conversão. A seção 3 discute 

as criticas e elogios a esta instituição. As experiências históricas de Cingapura e do Brasil são 

descritas nas seções 4 e 5 respectivamente. A seção 6 sintetiza a proposta de Resende [1992] e as 

críticas de Mario Henrique Simonsen a esta idéia. A seção 7 é dedicada aos comentários finais do 

capítulo. 

DAS CAIXAS DE CONVERSÃO 

A principal característica de um sistema de caixa de conversão (currency- board) baseia-se na 

garantia de troca a uma taxa fixa entre a moeda nacional e a moeda estrangeira lastreadora da caixa 

Para realizar esta função a caixa tem que possuir em seu ativo, títulos realizáveis na moeda lastro em 
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no mlmmo 100% do valor da emissão de moeda local E óbvio, então, que não há calxa de 

conversão, estrito senso, emissora de moeda fiduciária Um balanço simplificado de uma caixa de 

conversão seria o do diagrama 3. 
Diagrama 3 

CAIXA DE CONVERSÃO 

========B=a=l=an=çb:0=S=i;=m"",p=li=fi=ca=d=o======= 
ATIVO ASSIVO 
Reservas (Res) missão Monetária (B) 
Crédito Interno Lí atrimônio Líquido (PL) 

É interessante notar que uma caixa de conversão não possui em seus ativos o crédito interno 

líquido (Base Monetária - Reservas dos Bancos na Autoridade Monetária) e se o lastro for de exatos 

100% também não possui patrimônio líquido. 

O diagrama 4 é uma demonstração de resultados simplificada da calxa de conversão. A 

superioridade da caixa de conversão quando comparada com a livre circulação da moeda-lastro no 

país pode ser entendida observando-se este diagrama. Caso o país abrisse mão da emissão de moeda, 

simultaneamente estaria abrindo mão das receitas de senhoriagem. No caso de uma moeda lastreada 

em uma moeda estrangeira o ganho de senhoriagem é o total de juros nominais percebidos pelas 

aplicações das reservas. Esta senhoriagem é inferior àquela potencialmente recebida em um sistema 

fiduciário ( Poder de Compra da Moeda - Custo de Impressão da Moeda) mas superior a circulação 

da moeda estrangeira, situação na qual o país estaria cedendo as receitas de senhoriagem para o 

emlssor. 

Diagrama 4 

CAIXA DE CONVERSÃO 
Demonstrativo de Resultados 

RECEIT AS ESPESAS 
Juros das Aplicações das Reservas ransferência da Senhoriagem para o 

esouro Nacional 

A obrigação de troca das moedas é, em última instância, da caixa de conversão mas esta, em 

geral impõe limites operacionais mínimos para realizá-Ia. Sendo assim, o sistema bancário realiza o 

câmbio, mantendo uma diferença entre as taxas de compra e venda que cubram os custos da troca. 

As funções principais de uma caixa de conversão são (i) distribuição dos lucros da senhoriagem, (ii) 

Fernando Antônio Hadba 28 



SISTEMAS MONETÁRIOS ALTERNATIVOS CAIXAS DE CONVERSÃO 

estabelecer o percentual das reservas lastro, (iii) executar política de investimentos da reserva lastro e 

(iv) estabelecer regras e padrões para a moeda circulante no país. 

A conversibilidade entre as moedas é estrita, ou seja, não são conversíveis depósitos bancários 

ou outros ativos financeiros em moeda local Se o detentor de um destes ativos desejar a conversão 

ele, primeiro, tem que trocá-los por moeda doméstica. 

As taxas de juros do país que tem sua moeda emitida por uma caixa de conversão convergem 

para a taxa de juros do país da moeda-lastro. As possíveis disparidades entre as taxas de juros 

interna e externa se justificam pela existência de dois riscos: (i) o risco da insolvência do emitente da 

obrigação e (ii) o risco do rompimento da regra de conversão. 

A garantia de lastro integral coloca um limite superior a emissão monetária, que é o total de 

reservas da caixa de conversão. Não havendo emissão fiduciária, está garantida a disciplina fiscal do 

governo. O Estado passa a ser um agente econômico igual a empresas e pessoas, tendo que respeitar 

sua restrição orçamentária e sua capacidade de endividamento sustentável. 

O princípio da caixa de conversão já estava contido no Bank Charler Acl britânico de 1844 e o 

próprio departamento de emissão do Banco da Inglaterra agia como uma caixa de conversão. Desta 

forma a adoção desta instituição nas colônias foi um desdobramento natural. 

No início da colonização, havia a circulação das moedas e notas da metrópole. Como a moeda 

metropolitana era considerada e aceita como 'tão boa quallfo ouro', servia tanto como meio de troca 

quanto como uma reserva de valor estável. Se a moeda metropolitana possuía estas virtudes por que 

surgiu a necessidade de substituição? Os motivos para a substituição eram (i)o risco de perda ou 

dano da moeda, (ii) a instabilidade de suprimento monetário e (iii) o dispêndio de recursos reais que 

eram destinados a circulação monetária são os motivos da substituição da moeda metropolitana pela 

moeda doméstica. 

Qualquer perda de moeda ocorrida na colônia como depreciação do material das moedas 

metálicas ou destruição de notas de papel só beneficiam o emissor, que tem suas obrigações 

diminuídas. Desta forma, uma perda de moeda nas colônias geraria um ganho ao banco emissor e 

uma perda de patrimônio líquido das colônias. Ao se instituir a caixa de conversão, a perda passa a 
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ser de moeda local e por conseguinte resolvendo o problema. Além disso, como o lastro em moeda 

estrangeira continua existindo, é sempre possível a reemissão de notas velhas, sem a geração de um 

ganho de senhoriagem adicional para o emissor da moeda lastro. 

o suprimento irregular de moeda nas colônias gerava flutuações reais desnecessárias nestas 

economias, unicamente por causa de problemas de cunhagem e transporte das moedas ser feita em 

outro lugar. Os bancos de câmbio e as câmaras de comércio em Hongcong e Cingapura juntamente 

com os governos locais alertaram diversas vezes o governo britânico dos danos ao comércio oriental 

de uma oferta de moeda estrangeira incerta e irregular. Em 1895 a casa da moeda de Bombaim 

passou a cunhar o British Trade Dol/ar. 

Estes dois problemas parecem ser prosaicos, mas o leitor deve se colocar no século XIX onde 

transferências de recursos financeiros não eram feitas através de ordens eletrônicas mas sim de 

demoradas viagens de navio. 

o terceiro motivo é, contudo, o mais importante. Como na prática a caixa de conversão não 

precisa possuir os 100% de lastro em moeda lastro mas sim em títulos conversíveis e denominados 

nesta moeda, há a possibilidade de um ganho de juros sobre as reservas sem ter que romper a regra 

de não emissão fiduciária, gerando um ganho de senhoriagem para as colônias. 

Os três motivos anteriores são bastante lógicos do ponto de vista das colônias ou de Estados 

independentes mas por que metrópoles, interessadas em última instância em extrair o maior lucro 

possível de suas possessões, abriram mão da renda de senhoriagem das suas moedas') Duas são as 

argumentações possíveis a este questionamento (i) custos de transação e (ii) dificuldade de controle 

das moedas com lastro metálico. 

A economia é repleta de situações onde as trocas que objetivam a maximização das utilidades 

individuais possuem custos que as inviabilizam. O ser humano cria então mecanismos, inventos e 

instituições que diminuem estes custos. O próprio mercado é uma instituição que diminuiu e 

viabilizou a divisão do trabalho. A moeda, posteriormente, surgiu para diminuir ainda mais os custos 

de transação dentro dos mercados 7 No caso do surgimento das caixas de conversão, as metrópoles 

The Firm, The Market and The Law de R.H.Coase, edltado pela The University of Chicago 
Press, é uma leitura importante sobre custos de transação. 
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podem ter enfrentado custos de transação que as fizeram preferir abrir mào do ganho máximo de 

senhoriagem que existiria com o curso legal e único da moeda metropolitana na colônia. 8 

Em grande parte do período colonial, as moedas eram metálicas9 e os agentes econômicos as 

demandavam pela quantidade de material nelas existentes. Desta forma um peso mexicano, um 

esterlino ou um dólar eram equivalentes se suas quantidades metálicas fossem idênticas e exceto por 

uma maior confiança em uma casa da moeda, nào havia porque recusar qualquer moeda. Já que uma 

grande variedade de moedas circulava na colônia era melhor deixar que esta possuísse sua própria 

moeda. A caixa de conversão passava a ser uma forma de aumentar o controle sobre os meios 

circulantes da economia. 

PRÓS E CONTRAS 

A impossibilidade de emissão fiduciária e o automatismo da regra de emissão de moeda é tanto 

para seus defensores quanto para os seus críticos a virtude e o vício da caixa de conversão. Os 

defensores alegam que este sistema impede a geração de inflação pelo governo, estabiliza a economia 

gerando um ambiente propício ao investimento tanto interno quanto externo. Os críticos dizem que 

este sistema não tem a flexibilidade necessária para responder as flutuações da demanda agregada da 

economia geradas por choques internos e externos. Como em diversas discussões entre economistas, 

os dois lados estão ao mesmo tempo certos e errados. Se a caixa de conversão não é intrinsecamente 

boa ou ruim cabe analisar em que situações ela torna-se um arranjo monetário recomendável a um 

Estado. 

Uma das maiores reclamações sobre o sistema de caixa de conversão é que ele possui uma taxa 

de crescimento da moeda que é simplesmente uma imagem do saldo em conta corrente do balanço de 

pagamentos. Esta crítica toma-se falsa por dois motivos (i) os bancos podem criar moeda pelo 

efeito multiplicador e (ii) a exportação e importação de capitais não é desprezível. Se os bancos não 

criassem moeda e não houvesse exportação ou importação de capital, o mecanismo de 

8Esta hlpótese me foi sugerida pelo Professor Fernando de Holanda Barbosa. Por 
transcender as ambições deste trabalho, esta hipótese será apenas sugerida. 
9É por este motivo que grande parte das moedas do mundo tem sua denominação associada a 
urna unidade de peso (eg Peso, Peseta, Libra e Lira) 
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expansão/contração de moeda somente com a existencia de superavit/déficit de conta corrente 

eliminaria esta situação de desequilíbrio nas relações externas. Neste ponto a caixa de conversà0 

teria o mesmo mecanismo de ajuste do padrão ouro. A existencia de bancos e de fluxo de capitais 

fazem com que haja uma relação entre MIe o saldo em conta corrente mas não mais de um para um 

Se houver fluxos de capital que não possuam colateral na balança comercial, nem mesmo a 

proporcionalidade se verifica. Se um banco no país da caixa de conversão toma emprestado de um 

banco no exterior resultará na aquisição de ativos financeiros externos. Trocando estes ativos na 

caixa de conversão e depois emprestando no mercado, o banco aumentará os depósitos dentro da 

oferta monetária. Ou seja, dependendo da demanda por créditos no país é possível haver uma quebra 

de proporcionalidade entre as reservas da caixa de conversão e a oferta de moeda da economia. O 

sistema monetário seria isolado do fluxo de capitais se o investimento destes gerassem lucros em 

moeda estrangeira que anulasse os serviços do fluxo de capital. No caso de Cingapura e Malásia esta 

foi a situação pois os investimentos externos eram basicamente nos setores de Estanho e Borracha 

que geravam lucros internacionais. 

Se no país onde existe a caixa de conversão a relação base monetária!MI diminui, há um 

crescimento de meios de pagamento para uma mesma quantidade de reservas internacionais. Como a 

manutenção de depósitos bancários é positivamente relacionada com a confiança que o depositante 

possui no sistema, uma caixa de conversão que proporcione estabilidade permitirá um aumento dos 

depósitos e conseqüentemente da oferta de moeda. A expansão da oferta monetária de Hongcong e 

Cingapura é fruto principalmente da estabilidade financeira de suas caixas de conversão. 

Um problema que pode ocorrer em países com este esquema institucional é o agravamento das 

crises recessivas advindas de choques externos. Se um país exporta uma commodity cujo preço 

internacional cai, a caixa de conversão do país tem que diminuir a oferta de moeda da economia pois 

diminuem os recurso lastro. Uma maneira de minorar este problema é permitir o livre fluxo de 

capitais pois desta forma os residentes podem deter ativos no exterior que podem contrabalançar a 

queda da renda da economia. Hongcong, por exemplo, mantém um livre fluxo de capitais como um 

pilar importante de seu sistema monetário. A crítica é procedente mas este é um problema intrínseco 
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de qualquer esquema de câmbio fixo. Este problema de flutuação econõmica é a face reversa da 

disciplina monetária gerada pela instituição. Não é possível querer os preços estáveis e a disciplina 

fiscal, da caixa de conversão, sem querer os mecanismos automáticos de ajuste. 

É verdade que muitas vezes as flutuações econõmicas geradas pelos mecanismos automáticos 

podem ser inconvenientes, em compensação a certeza de um Estado disciplinado fiscal mente e 

atratora de investimentos no país. A figura I mostra os mecanismos de ajustamento automáticos de 

instituições como as caixas de conversão e o padrão-ouro. É desprezado, no diagrama, por questões 

simplificadoras o saldo de capitais voluntários do balanço de pagamentos. Incluir a movimentação de 

capitais não altera o mecanismo de ajustamento automático, apenas pode amplificá-lo ou minorá-lo 

dependendo da sua correlação com os saldos de transações correntes. 

Figura I - Mecanismo de Ajuste Automático 

[ Preços Internos Sobem 

[ Exportações caem Importações sobem] Expansão 

~ 
Diminui a oferta monetária Aumenta a oferta monetária 

Recessão Exportações sobem Importações caem] 

" 
Preços Internos Caem ] 

Teoricamente o mecanismo funcionará mesmo que haja uma rigidez de preços e salários para 

baixo. A diferença será o tamanho da recessão necessária para quebrar a rigidez. Um mercado de 

trabalho onde os salários possam flutuar possibilita uma relação ente moeda e preços mais direta. 

minorando os efeitos quantitativos. 

o sistema bancário dos países que tem caixa de conversão e criticado por ter que, 
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teoricamente, manter maIOres reservas sobre os depósitos uma vez que não maIs existe um 

emprestador de última instância (Banco Central) Essa observação teórica correta é na prática 

contrabalançada pela abertura do sistema financeiro. Os bancos internacionais têm a garantia do 

mecanismo de caixa de conversão o que os incentiva a se instalarem nestas praças. Como o banco e 

o mesmo no mundo inteiro ele não permitirá uma corrida contra suas atividades em um deternlinado 

país. A abertura internacional garante a solidez do sistema bancário sem necessidade de excessos de 

reservas voluntárias dos bancos. Além da abertura do sistema financeiro. um sistema de seguros 

bancários pode diminuir as necessidades de reservas dos bancos. 

o grande mérito da caixa de conversão como de qualquer outro sistema de emissão de moeda 

baseado em regra é o isolamento da oferta monetária em relação aos interesses políticos de 

financiamento de gastos públicos através de expansão monetária fiduciária. Se é possível criar uma 

regra que impeça os políticos de manipulação da moeda, porque não obedecê-la dentro de um regime 

menos dispendioso de recursos reais como o fiduciário? Esta pergunta é natural para as pessoas que 

vivem em um país onde o sistema fiduciário não causou ou causa grandes inflações mas em países 

onde a liberdade fiduciária transformou-se em libertinagem inflacionária, o preço de imposição de 

uma regra pode ser compensado pela estabilidade econômica sequente. 

o regime de caixa de conversão é uma opção interessante para países pequenos que possuem 

um grande parceiro internacional ou em grandes centros financeiros e comerciais como Hongcong e 

Cingapura. Sem dúvida a condição mais importante para o sucesso de uma caixa de conversão é a 

confiança nos agentes da possível conversão. Ou seja, o sistema funciona quando as pessoas não 

correm para fazer a conversão. E não há a corrida para a conversão quando se tem certeza que ela e 
possível a qualquer momento. 

A EXPERIÊNCIA DE CINGAPURA 10 

A caixa de conversão foi adotada em Cingapura em 1899 e desde então este sistema é mantido 

na ilha. A Malásia junto com Cingapura faziam parte de uma mesma colônia britânica e em 1967 

:OPara uma história detalhada das experiências monetárias de Malásia e Cingapura, veja 
Sheng-Yi [1990]. 
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ocorreu a separação monetária entre os dois Estados. Cingapura continuou com o sistema de caixa 

de conversão, agora ancorado no dólar e não mais na libra esterlina A Malásia adotou o sistema de 

Banco Central pois acreditava que esta instituição possibilitasse um maior desenvolvimento 

econômico uma vez que abria a possibilidade de adiantamento de créditos para o governo. A criação 

de um banco central na Malásia teve apoio do Banco Mundial que em seu relatório sobre a região 

recomendava um banco central que realizasse as funções da caixa de conversão, pudesse adquirir 

títulos públicos e ter o papel de banco dos bancos e banqueiro do governo. 

O sistema de caixa de conversão de Cingapura continua com lastro de 100% e como suas 

reservas são 5,6 vezes o total de moeda em circulação, :1ão há nenhum constrangimento externo a 

expansão monetária. A opção da Malásia foi de um Banco Central que possuisse pelo menos 80,59°0 

de lastro sobre a emissão monetária e uma emissão fiduciária do restante, que em dados de 1988 

podia chegar a US$300 milhões. 

A cronologia sintética da evolução monetária da região é a seguinte: 

• Em 1899 é estabelecido o Currency Board lastreado em libras esterlinas. Situação que se 

manteve praticamente inalterada até 1958; 

• Em 1958 a Malásia estabelece um Banco Central (Bank Negara), causando transformações 

importantes no sistema bancário; e 

• Em 1967 há a separação de moedas entre Malásia, Cingapura e Brunei. Cingapura e Brunei 

estabelecem caixas de conversão independentes e saem do padrão libra esterlina para o padrão dólar 

amencano. 

As duas instituições mais importantes da estrutura financeira de Cingapura são o Currency 

Board e a Monetary Authority of Singapore (MAS). Estabelecida em 1970 a MAS realiza todas as 

funções de banco central exceto a emissão de moeda. Ela é inclusive a emprestadora de última 

instância para os bancos. Em 1981 estudou-se a fusão entre a MAS e o Currency Board para a 

criação de um Banco Central mas a idéia foi abandonada em 1982. A crítica sobre o comportamento 

dos bancos em um país com caixa de conversão não mais se torna verdadeira em Cingapura, pela 

exitência de um emprestador de última instância. 
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Política Monetária De Cingapura 

Os objetivos da política monetária são o estímulo do crescimento econômico e a estabilização 

da economia. A política monetária atuou diretamente para debelar a inflação do período 1972-1974 

Durante este período a Monelary Aulhorily of 5;ingapore (HAS) aumentou o encaixe bancário dos 

3,5% de 1960 para 9% em 1973. 

Como era de se esperar em um país que possui uma caixa de conversão, a inflação só chegou 

aos dois dígitos quando houve um choque de oferta externo na economia mundial. E por ter lastro 

em moedas estrangeiras, o país experimentou um aumento da inflação quando a inflação nos países 

das moeda lastro também subiu. 

Em 1985 o produto decresceu tanto pela queda da demanda internacional e doméstica. A 

pressão de altos salários afetou a competitividade das exportações. A decisão das autoridades foi o 

congelamento de salários e a redução da contribuição previdenciária e dos impostos para a 

recuperação da competitividade. 

Mesmo possuindo uma caixa de conversão, Cingapura tem uma política monetária adaptável 

as necessidades do comércio exterior e da produção. Para evitar uma apreciação do dólar de 

Cingapura a MAS compra moeda estrangeira. Ao comprar moeda estrangeira gera-se um aumento da 

oferta monetária através da caixa de conversão. Sheng-Yi [1990] cita o relatório anual de 1981 para 

demonstrar a posição do MAS: 

The poliey direelion was aimed largely aI maimaining a strollg exehange rale for lhe 

Singapore doI/ar, Hhile ellsurillg suffieient liqllidity to aceommodale real eeollomie groWlh. 

Underlying this shift in emphasis away from largels for inferest rales and money sllpply growth in 

the eonduel of monetary poliey is lhe view thal lhe exchange rate is relalively more importam allfi

inflation instrumenl in the eontext of lhe small and open Singapore ecollomy. Price stability then. 

eontinued to be lhe prime objeelive. The emphasis given lo a strong exehallge rate poliey also 

facilitates lhe poliey of lIpgrading and restrucluring lhe domestic eeonomy. 
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Tabela I - Moeda, Produto e Inflação (1969-1988) 

MI/PIB (%) M2/PIB (%) M3/PIB (%) PIB corrente a Crescimento 
custo de do PIB 
fatores. (%) 

(dólares de 
Cingapura 
milhões) 

1969 29.11 70.57 ~609.5 13.7 
1970 29.59 7UO 76.59 5319.9 13.7 
1971 27.14 66.27 72.85 6279A 12.5 
1972 30.69 69.37 76.35 7523.9 DA 
1973 27.17 64,07 71.24 9~37,8 11.5 
1974 23.79 58.55 65.57 11738.2 6.3 
1975 27.21 64,73 72.87 12507.2 4.1 
1976 28.91 67.16 79.14 13586.2 7.5 
1977 29.15 65,34 80.23 1~846.7 7.9 
1978 29.31 65,16 83.05 16474.9 8.6 
1979 29,59 67,46 87.14 18904.9 9.4 
1980 27.31 71,51 91.39 22466.0 10,3 
1981 27,30 74,17 94.22 26523.3 9.9 
1982 27.68 77.39 100.71 29466.5 6.3 
1983 26.69 79.15 104.67 )2251. 7 7.9 
1984 24.26 74.20 98.64 36551.7 8.3 
1985 24,66 79,02 103.96 35619.4 -1.6 
1986 27,57 86,90 112.81 35622.6 1.8 
1987 28.10 94.48 120.11 39254.5 8.8 
1988 26,70 93,99 117.96 44779.2 11.0 

Notas: M1 = Papel Moeda em Poder do Público + Depósitos a Vista 
M2 = M 1 + Quase Moeda (Depósitos A Prazo E Poupanças Dos Bancos Comerciais + S$NCD 11 ) 
M3= M2 + Depósitos Líquidos Com Instituições Não Financeiras 
Fonte: Sheng- Yi [1990] p.D5 

Taxa de Câmbio12 

Real 
Indice 
Preços 
Consumidor 
(%) 

-0.21 
0,31 
1.87 
2.15 
17,70 
22,34 
2,57 
-1.90 
3,17 
4,88 
4.02 
8.52 
8.14 
3,92 
1.21 
2.58 
0,48 
-1.35 
0.49 
1,56 

de 
30 

Uma grande discussão que surge quando um país adota uma caixa de conversão é o risco de 

uma apreciação cambial que gere problemas para o setor exportador. As noções de Taxa de Câmbio 

Nominal Efetiva (TCNE) e Taxa de Câmbio Real Efetiva (TCRE) são importantes para analisar a 

perda de competitividade. 

A TCNE é uma média da taxa de câmbio entre a moeda local e uma cesta de moedas 

representativas das relações internacionais de um país. Mostra tendência geral da taxa de câmbio 

Inflacionando-se a TCNE pelo índice de preços domésticos e deflacionando pelo índice de preços 

11 5 $ NCDs = certlficados de depósitos negocláveis expressos em doláres de Cingapura. 
12As taxas de câmbio neste trabalho estão expressas em quantidades de moeda estrangeira 
por unidade de moeda doméstica. 
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externo encontra-se a TCRE A TCRE é uma boa medida da competitividade internacional. Indica a 

habilidade de um país em vender no exterior e também as pressões de preços (inflação e câmbio) n0 

balanço de pagamentos. Formalmente tem-se 

TCRE = TCNE. Pd 
Pf 
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80 

Fonte: Sheeng-Yi (1990) pps 144-146 

Gráfico 1 - TeRE, TCNE e Inflação 
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Analisando somente a TCNE pode-se concluir que o câmbio está se valorizando e gerando uma 

perda de competitividade Mas será que esta variável é relevante para a economia de Cingapura'l 

Como a economia é aberta financeiramente, a demanda e oferta de reservas leva em consideração não 

somente os fluxos comerciais como também os fluxos financeiros. Como os fluxos de capital são 

geralmente superiores ao fluxo comercial o conceito de TCNE perde sua validade. 

o TCRE adquire maior importância pois as decisões de investimento de capital tem como 

variável importante para a decisão as diferenças de taxas de inflação A análise da TCRE mostra que 

não há uma perda de competitividade do dólar de Cingapura pois a inflação doméstica tem sido 

inferior a inflação estrangeira. 
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A CAIXA DE CONVERSÃO BRASILEIRA 13 

o Brasil teve duas experiências de Caixa de Conversão. A pnmelra ocorreu em 1906 e a 

segunda em 1927. Todas as duas experiências colocam o Brasil no padrão-ouro, garantindo a 

conversibilidade das moedas emitidas pelos currency-boardsl.J Em ambas as experiências o que está 

por trás deste arranjo monetário é o levantamento de empréstimos externos para manter a política de 

valorização do café. É claro que como o café era um produto destinado a exportação e o objetivo 

das políticas cafeeiras era manter a renda dos produtores, um câmbio controlável era fundamental, 

surgia então a necessidade das caixas de conversão. 

A experiência de 1906 

Em 1905 é aprovada uma lei que permite ao Presidente da República a criar mecanismos de 

valorização do café. Esta lei autorizava o Presidente, em acordo com os Estados cafeeiros, 

promover a valorização do produto, regular o seu comércio e tomar medidas a fim de aumentar o 

consumo. O governo federal seria avalista de empréstimos externos feitos pelos Estados produtores 

desde que estes securitizassem o empréstimo em ouro. Com base nestes empréstimos depositados no 

Tesouro Nacional e liberados de acordo com as necessidades os presidentes dos Estados produtores 

reuniram-se, em fevereiro de 1906. em Taubaté para firmar o Convênio de Taubaté. 

Entre os principais pontos do Convênio de Taubaté encontra-se o estabelecimento de um fundo 

(Caixa de Conversão) a fim de estabilizar o câmbio. Através da Caixa de Conversão, esperava-se 

manter o câmbio em 12 dinheiros por mil-réis, e não os 16d. em que se encontrava antes do 

Convênio. Fausto[1985] destaca a importância da desvalorização do mil-réis citando a entrevista que 

13As fontes desta seção são: Fausto[1985] 213-230,Furtado[1984] :-7-185 e Neuhaus [1975J 
15-81. 
14A publicação do Banco Safra (1988) sobre o Museu de Valores do Banco Central mostra 
fotos das notas emitidas pelas Caixas de Conversão e Estabilização. As notas da Caixa 
de Conversão vinham com os seguintes dizeres "A CaIxa de Conve::são pagará à vista, no 
Rio de Janeiro, a importância deste bilhete [expressos em ff.ll-réis; FAH} em ouro 
amoedado ao câmbio de quinze dInheiros por mil-réis, valor recebido nos termos da LeI 
1575 de 6 de Dezembro de 1906". As notas da Caixa de Establlização vinham com os 
seguintes dizeres "A Caixa de Estabilização pagará ao portador, à vista, no Rio de 
Janeiro, em ouro conforme a Lei 5108, de 18 de Dezembro de 1926, a quantia de [valor em 
mil-réis da nota}". É curioso que nas notas da Calxa de Conversão o cãmbio estivesse 
explicito, ao contrário daquelas da Caixa de Estabilização. É importante notar que 
circulavam simultaneamente notas de mil-réis conversiveis e não conversiveis em ambas 
as experiências. 
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liquidou o nome do paulista Bernardino de Campos à sucessào de 1906 "os três termos principais 

do nosso progresso podem ser indicados pela aboliç'ôo da escrm'idão, pela abolição da monarquia 

e pela abolição do curso forçado" Se o curso forçado fosse abolido a política de manutençào da 

renda da oligarquia cafeeira estaria prejudicada pois não mais seria possível a desvalorização do mil

réis. 

Foi escolhido então, o Vice-Presidente Afonso Pena que possuía um discurso mais agradável 

aos ouvidos dos produtores de café. Dizia ele, " a rápida valorização da moeda produz sempre 

abalos prejudiciais às indústrias, à lavoura e ao comércio" 

O presidente Rodrigues Alves submeteu as propostas do Convênio de Taubaté ao Congresso 

O presidente era a favor da política de valorização do café mas, segundo Neuhaus [1975], objetava 

firmemente a estabilização cambial através da Caixa de Conversão. O projeto foi dividido em duas 

partes, a valorização do café foi aprovada em julho de 1906 enquanto a Caixa de Conversão seria 

discutida posteriormente. 

O debate sobre a Caixa de Conversão era alimentado por dois grupos. Os deftacionistas ou 

ortodoxos queriam a volta ao câmbio de 1846 (27d/mil-réis) exigindo assim uma valorização do mil

réis. Este grupo era composto pelos setores urbanos da população e pelos importadores. Seu porta

voz era o Ministro da Fazenda entre 1902-1906 Leopoldo Bulhões. Bulhões temia que a Caixa de 

Conversão desfizesse toda a política de estabilização iniciada em 1898 por Joaquim Murtinho. 

O segundo grupo era o dos expansionistas e consistia nos produtores de bens agrícolas de 

exportação e os produtores de manufaturados competitivos com os produtos importados. Seu porta

voz era o, então relator do projeto, Deputado David Campista, futuro Ministro da Fazenda entre 

1907 e 1909. Ele defendia uma expansão monetária contínua ao mesmo tempo que defendia uma 

estabilidade cambial para o desenvolvimento econômico. A Caixa de Conversão atendería os dois 

objetivos emitindo moeda lastreada mas a um câmbio realista de 15d/mil-réis e não os 27d/rnil-réis 

de 1846. Neuhaus [1975] destaca que este grupo inspirava-se nos "milagres" produzidos pela Caja 

de Conversión argentina. 

A Caixa funcionaria com um limite inicial de 320 mil contos. Se este limite fosse atingido 
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haveria uma valorização do mil-réis e novo limite seria estabelecido. 

A Caixa de Conversão foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada por Afonso Pena 

em 6 de dezembro de 1906. A Caixa de Conversão estabeleceu a taxa de 15d. por mil-réis, taxa 

superior aos 16d. obtíveis no mercado livre. Como era possível fazer interessantes operações de 

arbitragem entrando divisas pela Caixa de Conversão e saindo divisas pelo mercado livre, garantia-se 

um afluxo de divisas à Caixa, sem um movimento contrário de saída. Em maio de 1910 o limite de 

320 mil contos foi atingido. Enquanto a taxa do mercado livre era superior àquela da Caixa o 

sistema funcionou. Quando a tendência se inverteu, no início da Primeira Guerra Mundial, houve 

uma corrida aos depósitos associado a uma queda nas exportações que redundou em seu fechamento. 

A experiência de 1926 

O retorno ao padrão-ouro em voga na Europa do pós-guerra repercutiu no Brasil. Neuhaus 

[1975] cita uma frase de Washington Luiz lapidar sobre o assunto " .4.s imaginações fogosas 

[caberá} descrever o futuro grande que está resenJado ao nosso Brasil, quando fizer a sua 

circulação metálica, a sua moeda ouro". A Caixa de Estabilização foi criada em 1926 com os 

mesmos objetivos da Caixa de Conversão do início do século. E a taxa cambial foi colocada em um 

nível realista dentro da paridade do poder de compra de 6d./mil-réis. A Caixa de Estabilização 

emitiria papel-moeda contra a reserva de 100% em ouro. As notas emitidas anteriormente a criação 

da Caixa de Estabilização não eram conversíveis. Em 1929 circulavam 2.543.000 contos em notas 

não conversíveis e 848.000 contos em notas conversíveis. 

O câmbio atraiu um fluxo de recursos externos impulsionando o crescimento da base monetária 

em 16,1% e 12,4% em 1927 e 28 respectivamente. A política de valorização do café, que no início 

do século tinha caráter esporádico passava a ser o socorro permanente dos produtores contra um 

problema de superprodução claramente estrutural. Os gastos com compras de sacas de café 

alcançaram, em 1929, 10% do Produto Interno Bruto. Entre 1927 e 1929 houve fortes entradas de 

capital privado estrangeiro no país. Como diz Furtado [1984] "a coincidência da afluência de 

capitais privados e da chegada dos empréstimos destinados a financiar o café deu lugar a uma 

situação cambial extremamente favorável e induziu o governo brasileiro a embarcar numa política 
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de cOllversi bi !idade li. 

Com a crise mundial em 1929 foram necessanos apenas alguns meses para que todas as 

reservas metálicas se esgotassem. As autoridades achavam saudável o mecanismo de exportação de 

ouro durante a crise e a consequente queda da base monetária. A Caixa de Estabilização só serviu 

para facilitar a fuga de capitais trocados por um câmbio que não refletia o mercado. 

A PROPOSTA DE RESENDE 

Resende [1992]1 5 propõe o retorno de uma caixa de conversão para a economia brasileira que 

se chamaria o Conselho da Moeda. A semelhança das experiências brasileiras do início do século, o 

Conselho da Moeda não teria o monopólio de emissão monetária, contudo a moeda por ele emitida 

não seria a mesma daquela emitida pelo Banco Central. Nas experiências anteriores, ao contrário, a 

moeda emitida pela caixa de conversão era a única conversível mas continuava a possuir a mesma 

denominação o que implicava em uma mesma taxa de inflação para o mil-réis emitido pelo Tesouro 

Nacional e para aquele emitido pela Caixa de Conversão ou pela Caixa de Estabilização. 

Haveria duas moedas com curso legal, o cruzeiro, de emissão fiduciária do Banco Central, e o 

brasdólar l6, de emissão 100% lastreada em reservas estrangeiras do Conselho da Moeda. A taxa de 

câmbio entre o cruzeiro e o brasdólar seria fixada pelo mercado. 

A engenhosidade da proposta de Resende está exatamente em não acabar com a emissão de 

moeda fiduciária. Haveria uma moeda que teria paridade fixa com o dólar norte-americano e outra 

que flutuaria. Este mecanismo dá uma maior liberdade as autoridades monetárias locais, ao mesmo 

tempo que proporciona aos agentes privados um referencial monetário estável, o brasdólar. 

Tendo uma moeda concorrente direta, as autoridades ligadas ao cruzeiro (Banco Central e 

Tesouro Nacional) seriam forçadas a um ajuste fiscal que disciplinasse a emissão fiduciária. Caso o 

Banco Central e o Tesouro não conseguissem recuperar o cruzeiro como padrão monetário estável, o 

brasdólar já estaria sendo usado como referencial, o que seria uma hiperinflação "controlada" em 

cruzeiros e sua substituição pelo brasdólar. Se o cruzeiro voltasse a ser uma moeda usada com 

150 texto da Revlsta de Economia Política é basicamente o mesmo do publicado na revista 
Exame em 8/07/1992. 
16Denominação dada por Simonsen [22/7/1992] ao criticar a proposta de Resende. 
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parcimônia pelo seu agente emissor, a taxa de câmbio entre ela e o brasdólar convergiria e como 

consequência dando estabilidade econômica sem a dolorosa passagem pela hiperintlação. 

A Lei de Gresham, "a má moeda expulsa a boa moeda de circulação" poderia ser um risco da 

proposta de Resende" Como salienta Hayek [1986] a Lei de Gresham só é válida quando há um 

câmbio fixo determinado por lei 17, no caso da proposta de Resende o câmbio tlutuante entre cruzeiro 

e brasdólar e as taxas de juros diferentes entre títulos emitidos nas duas moedas não tiraria o 

brasdólar de circulação. 

Em síntese, além de permitir o ganho de senhoriagem de uma caixa de conversão, o Conselho 

da Moeda de Resende [1992] é colocar uma "camisa de força" sobre o Tesouro Nacional sem 

contudo colocar em risco a estabilidade monetária devido a uma excessiva valorização da moeda 

local frente a moeda estrangeira que geraria uma crise no balanço de pagamentos. A competição 

com uma moeda lastreada criaria uma regra crível de emissão da moeda fiduciária ou faria com que a 

moeda fiduciária desaparecesse se continuasse sendo fonte de receitas intlacionárias. 

A crítica de Simonsen 

Simonsen [22/7/92] diverge radicalmente da proposta de Resende. Sua crítica esta no periodo 

de transição onde haveria duas moedas de curso legal. Para Simonsen a decretação do Conselho da 

Moeda seria uma megadesvalorização cambial do cruzeiro em relação ao dólar. A intlação se 

aceleraria pela queda da demanda por cruzeiros e por sua desvalorização. A tentativa de 

financiamento do déficit público por emissão de títulos em cruzeiros ou em moeda agravaria ainda 

mais a hiperintlação. Neste período haveria uma transferência de rendas dos que ficassem mais 

tempo com cruzeiros para aqueles que possuem rendas e ativos atrelados ao dólar. 

Para que houvesse o final do processo intlacionário como previsto por Resende, Simonsen 

julga necessário duas hipóteses: (i) o ajustamento das contas do governo e (ii) os salários nominais 

tornem-se tlexíveis após sua conversão para o brasdólar 

l'Este fenômeno era bastante comum quando a relação entre o preço do ouro e o da prata 
diferia da taxa legal entre moedas de ouro e prata nos padrões bimetálicos. Por issc 
que na maloria dos episódios bimetálicos por direi to, tornava-se um padrão-ouro 0-": 

padrão-prata de fato. 
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Simonsen acha desnecessário oferecer duas moedas com curso legal para que o Estado faça seu 

ajustamento. Segundo ele a cronologia seria invertida; primeiro fazendo-se o ajuste fiscal para depoi:, 

criar uma âncora cambial ao estilo argentino ou mexicano. E nada impediria que o governo nàC' 

fizesse o ajuste fiscal e sepultasse o Conselho da Moeda. Sem a flexibilidade de salários nominais a 

âncora cambial explode ou é necessário uma recessão brutal para que eventuais crises do balanço de 

pagamentos se resolva. 

A critica de Simonsen ocorre, então, em dois níveis. o período de transição e 

desnecessariamente confuso e perversamente distribuidor de rendas entre os que ganham cruzeiros e 

os que ganham em dólar. Para acontecer a estabilidade, o governo precisa fazer o ajuste fiscal, entãC' 

por que não fazê-lo sem a necessidade de criar outra moeda? E é necessário a flexibilidade de 

salários com a nova moeda pois caso contrário o plano fracassa. 

Críticas a crítica 

Criticar qualquer proposta de âncora cambial, dizendo-se que ela só é possível se o EstadC' 

ajustar o seu lado fiscal e que os custos da economia sejam flexíveis é criticar a própria âncora 

cambial. Mais uma vez, o grande mérito e demérito da emissão de moeda lastreada é sua 

endogeneidade. Ou seja, não é possível ter uma âncora cambial e um Estado soberano (inquebráve: 

por definição) sem as contas deste Estado estarem equilibradas. A flexibilidade ou não dos custos da 

economia apenas dão o tamanho da recessão que ocorre quando o mecanismo de ajustamento de urr. 

padrão lastreado entra em funcionamento. 

É curioso que apesar desta crítica a idéia de Resende, Simonsen em outros artigos defende 

posições não tão antagônicas a proposta de Resende. Se não vejamos: 

• Em 19/2/92 Simonsen sugere o dólar como indexador geral da economia. Sem dúvida a 

indexação total ao dólar facilitaria em um passo seguinte a fixação do câmbio, principalmente pela 

dolarização dos títulos públicos como no caso argentino com os Bonex. Mas a flexibilidade dos 

salários nominais continuaria sendo um problema intocado; 

• Em 24/6/92 Simonsen já não vê tantos problemas com uma valorização real da moeda local se 

entram novos capitais do exterior e o investimento interno aumentar. Este ponto é levantado por 
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Resende como um dos atrativos da sua proposta. Mesmo sem chegar a uma plena estabilização, (' 

brasdólar já incentivaria a entrada de recursos externos através do Conselho da Moeda . 

• Em três artigos diferentes Simonsen questiona a possibilidade de uma âncora cambial em um 

país que não tem reservas suficientes para lastrear toda sua emissão de moeda. Em 211/90, quando 0 

Plano Cavallo era só uma especulação na Argentina e as reservas internacionais deste país eram de 

US$1,5 bilhão e a moeda argentina valia US$3 bilhões, Simonsen menciona um artificio que 

possibilitaria a imediata dolarização da economia, dizia ele "basta lima ma'Cidesm/orização cambial 

de 100%". Em 2110/91, diz "0 Brasil não tem como adotar o modelo argentino por uma razão 

simples: não há dólares em circulação no país para conduzir todas as transações". Em 24/8/92 a0 

criticar a proposta de uma megadesvalorização da moeda nacional para depois fixar o câmbio. 

Simonsen chama esta proposta de plano Hiroxima porque é o mesmo do que defender o lançamento 

de uma bomba atômica só porque o crescimento japonês foi fantástico após este episódio. Para ele o 

plano garantiria a parte da bomba atômica mas não garantiria o crescimento posterior. 

A estabilização econômica acontece quando os agentes passam acreditar que uma regra de 

expansão monetária será cumprida. Toda regra pode ser desmoralizada sendo descumprida por um 

Estado soberano. Não cabe criticar qualquer regra por ela ser descumpríveL Todas as regras sã0 

descumpríveis por um Estado, mas nem por isso deve-se deixar de acreditar que a única maneira de 

estabilização dos preços é a criação de uma âncora nominal, seja ela cambial ou monetária que em 

última instância criará uma disciplina fiscal ao Estado. 

O que sem dúvida é triste para um economista é notar que as regras possuem chances de serem 

cumpridas quando a situação já é ruim para todos sem a regra. Assim o Plano Cavallo possui 

chances de dar certo porque a crise cinquentenária do peronismo argentino levou ao país a uma 

situação tal que o ajuste fiscal e a desregulamentação de setores importantes para os custos da 

economia podem ser executados sem grande oposição. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

A caixa de conversão é um mecanismo que gera uma estabilidade de preços interna e uma 

situação confortável no balanço de pagamentos. Por possuir mecanismos automáticos de 
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ajustamento ela impede a manipulação política da moeda mas como preço a ser pago está uma menor 

flexibilidade para uma atuação anti-cíclica. 

O sucesso da caixa de conversão está no cumprimento de uma regra de expansão monetária e 

consequentemente na disciplina fiscal do Estado. Em última instância a disciplina fiscal é um 

compromisso do Estado com ele mesmo. De nada adianta uma regra bem feita se não há vontade 

para o ajustamento fiscal, e por outro lado qualquer regra serve se o Estado está disposto ao 

ajustamento. Sendo assim, uma regra em um sistema fiduciário é menos custosa e mais flexível para 

a econonua. A vantagem do sistema lastreado é que o custo da autoridade em romper com a regra. 

medido em credibilidade, é maior que em um sistema fiduciário, onde a regra não é tão limitante e 

explícita quanto no lastro. Como a moeda torna-se endógena é importante que os custos da 

economia tenham flexibilidade para que as recessões não sejam mais fortes que as necessárias para o 

ajustamento dos preços internos. 
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CAPíTULO V - O PAís SEM MOEDA NACIONAL 

INTRODUÇÃO 

Entre arranjos monetários alternativos ao sistema de moeda fiduciária nacional, um dos mais 

interessantes é aquele que simplesmente abre mão de possuir qualquer autoridade emissora de moeda 

e simplesmente usa a moeda nacional de outro país. Este arranjo que já foi pensado em diversos 

países funciona no Panamá com o dólar norte-americano, Liechtenstein com o franco suiço, Mônaco 

com o franco francês e o Vaticano com a lira italiana.. O leitor deste texto pode alegar que o caso 

panamenho não se aplica a este estudo uma vez que o Panamá possui uma moeda nacional, o Balboa. 

O Balboa é, contudo, uma moeda usada muito mais para garantir a função de meio de troca 

(garantindo a divisibilidade necessária) da moeda do que para concorrer ou substituir o dólar norte

americano. Se fosse possível garantir um suprimento constante e totalmente confiável de dólares 

norte-americanos para o Panamá, certamente não existiria o Balboa. 

Este capítulo possui as seguintes seções além desta introdução: definições de termos a serem 

usados, os prós e contras da moeda nacional versus a moeda estrangeira, a relação entre moeda e 

balanço de pagamentos, o jogo político e a moeda estrangeira. a tentação de voltar atrás, as áreas 

monetárias ótimas, a união monetária européia e as conclusões. 

DEFINiÇÕES 

A mãe de todos os prós e contras dos sistemas monetários é que eles não são uma 

representação 1: 1 do lado real da economia, ao contrário, eles adicionam informações e variáveis ao 

sistema econômico real. Se eles fossem apenas uma representação do lado real, a moeda teria que 

possuir o valor idêntico da mercadoria pela qual ela foi trocada e assim retornar-se-ia ao sistema de 

troca direta e a necessidade da dupla coincidência entre os agentes econômicos dispostos a trocar 

seus bens. 

Como existe um grande diferencial entre o valor que a moeda pode adquirir e o valor de custo 

da moeda, e nos sistemas fiduciários a possibilidade de depreciação a posteriori da moeda, existe toda 
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esta discussão sobre qual é o sistema monetário que maximiza o bem estar da sociedade que o esta 

escolhendo. 

Desta forma existem dois grandes ganhos que o emissor de moeda possui A senhoriagem e o 

imposto inflacionário. A seinhoriagem é o ganho que o emissor de moeda obtém ao emitir um título 

com poder de compra superior ao custo de sua feitura. O imposto inflacionário é um ganho que o 

emissor obtém criando inflação sobre a moeda já emitida. Uma forma interessante de se entender o 

imposto inflacionário é fazer uma analogia com a indústria de alta costura e do pret-a-porter. Se 

alguém compra um vestido de alta costura paga um valor por ele, esperando que não haja nenhum ou 

poucas amostras. Se após a sua compra ela encontra diversos vestidos pret-a-porter iguais. 

automaticamente o seu vestido foi desvalorizado. O mesmo ocorre com a moeda. Um agente 

econômico aceita uma moeda esperando que ela realmente tenha aquele valor. Ao perceber que o 

emissor está abusando de seu poder de emissão e desvalorizando a moeda que está em circulação ele 

se defende aumentando os seus preços objetivando garantir o valor real pela mercadoria. Esta 

criação de pret-a-porter é o imposto inflacionário. Repare que mesmo um país que não tenha 

inflação consegue ter o ganho de senhoriagem, que é inerente a emissão monetária. 

Voltando ao núcleo deste capítulo, um Estado que abre mão de ter sua própria moeda para ter 

a moeda de um outro país está, então, abrindo mão de duas receitas 

• a legítma da senhoriagem e 

• a ilegítma do imposto inflacionário 18 

para um emissor estrangeiro. 

Muitos autores consideram a senhoriagem como todo ganho ad\indo do poder de emitir 

moeda. Com esta definição o próprio imposto inflacionário também seria um ganho de senhoriagem. 

Ao fazer uma clara divisão entre os dois termos consegue-se separar os tipos de ganhos advindos 

18Pode-se alegar que a moeda é um ativo corno outro qualquer. Corno eXlstem impostos 
sobre ativos, nada ilegítmo seria uma tributação sobre a moeda Ilmposto inflacionário). 
Sendo assim, só seria ilegítima a inflação não antecipada. Ao contrário, a inflação 
perfei tamente antecipada seria uma forma de arrecadação tota':'mente legítima que só 
influenciaria na alocação dos recursos da economia. Ou seja, quando se coloca como 
ilegítima a renda advinda do imposto inflacionário está lmplícito a inflação não 
antecipada. 
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com a criação da moedal9 

PRÓS E CONTRAS DA MOEDA NACIONAL VERSUS MOEDA ESTRANGEIRA 

Por construção, cada arranjo monetário possui certos limites na influência de sua política 

monetária na economia de um pais. Uns podem criar políticas anti-cíclicas e financiamento de 

despesas urgentes através do imposto inflacionário enquanto outros pela sua independência podem 

garantir uma estabilidade dos preços e do câmbio que garanta um ambiente favorável aos 

investimentos e ao comércio exterior. 

É interessante notar que respeitando algumas condições, mesmo um arranjo que não possui 

tanta facilidade para desempenhar uma função pode fazê-lo perfeitamente. Assim, um sistema 

monetário fiduciário associado com um emissor responsável e um Estado disciplinado fiscalmente 

pode garantir uma estabilidade de preços mesmo que não seja totalmente independente o lado 

monetário do lado fiscal. Analogamente, um Estado que não tenha moeda nacional pode criar 

políticas anti-cíclicas conseguindo empréstimos externos como também pode garantir recursos 

extraordinários se a população entender a urgência deste imposto. 

Estas possibilidades existem exatamente quando a autoridade monetária comporta-se 

exatamente com os objetivos pelos quais ela foi criada, ou seja diminuir os custos de transação da 

economia real sem criar ruídos através do lado nominal. Como em geral a autoridade monetária não 

possui este comportamento neutro e muitas vezes a própria sociedade demanda um comportamento 

ativo da autoridade monetária, esta discussão entre uma moeda estrangeira livre das pressões 

políticas ou uma moeda nacional que sofra estas preções tem sua validade. 

Pelo lado político e de soberania e auto-determinação nacional, a adoção de uma moeda 

estrangeira significa uma perda de gerência sobre o destino de sua própria economia. A inflação alta., 

baixa ou nenhuma é aquela determinada pela pressão institucional e pela autoridade monetária 

emissora da moeda. O ritmo de crescimento monetário é determinado pelo parlamento do país 

emissor. Mais que estas desvantagens, a maior desvantagem da adoção de uma moeda estrangeira 

19para maiores dlscussões sobre medidas relevantes de senhoriagem veja por exemplo Klein 
e Neumann [1990] e Neumann [1992] 
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como moeda é que o Estado deste país, antes inquebrável internamente (sempre é possível emitir 

moeda para honrar pagamentos) e um risco soberano externamente cai de status para tornar-se 

internamente quebrável e consequentemente apenas um risco soberano. Tudo se passa como se um 

Estado Nacional tornar-se, apenas do ponto de vista monetário, uma província ou Estado filiado ao 

Estado emissor. 

Se esta dominância aparente da moeda nacional é tão clara por que alguns países abandonam 

este arranjo? Por mais independente que seja a autoridade monetária de um país ela possui reservas 

internacionais para fazer frente as transações externas. Se este país possui uma economia 

extremamente aberta ele com certeza possui grande parte dos ativos da autoridade monetária em 

recursos externos. Logo a distância entre este lastro parcial e um lastro total em moeda estrangeira 

pode ser bastante pequeno que compense abrir mão da senhoriagem para possuir diretamente os 

recursos externos dentro da economia do país Duas outras vantagens de possuir uma moeda 

estrangeira são a diminuição dos custos de transação com o exterior e a garantia para os governados 

da disciplina fiscal dos governantes. 

A troca de moedas para proceder transações no exterior ou a entrada de recursos externos no 

país gera custos de transação importantes como pode ser visto pelas taxas cobradas pelos bancos ao 

fazerem operações de câmbio. Mesmo o câmbio fixo gera uma incerteza quanto a possibilidade de 

manutenção da paridade. Abrindo mão da moeda nacional as transações com o exterior são 

facilitadas. 

Ao garantir a estabilidade monetária igual ao do país emissor de moeda, a moeda estrangeira 

impede que os governamtes tentem extrair recursos da sociedade através do imposto inflacionário. 

Aqui poderia-se dizer que os governantes podem extrair os recursos através dos impostos 

tradicionais. Contudo, o imposto tradicional explicita o peso da carga tributária sobre o cidadão. 

fazendo com que a sociedade reclame diretamente de quem lhe causa o desconforto: o governo. As 

revoltas contra os impostos como as dos Inconfidentes Mineiros ou a Boston Tea Party nos EUA 

talvez não tivessem acontecido se as metrópoles pudessem contar naqueles periodos com o imposto 
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inflacionário. 20 

Como a teoria das expectativas racionais é bastante consistente, aqui parece haver um conflito 

entre a importância da moeda estrangeira como um defensor da sociedade contra os governantes uma 

vez que estes podem tributar tradicionalmente. Contudo aqui entra um ponto fundamental do 

imposto inflacionário. Sendo este de caráter extremamente regressivo quanto a renda ele afeta os 

mais pobres e menos poderosos politicamente, logo enquanto ele não afeta o desempenho econômico 

de forma a atrapalhar os investimentos, ele é um imposto muito mais fácil de ser cobrado. Assim um 

Estado que torna-se indisciplinado fiscalmente sem os recursos do imposto inflacionário 

forçosamente entra em conflito com os extratos mais poderosos da população. Como estes são 

sustentáculos dos governos, o fim da moeda nacional deixando todos os cidadãos iguais perante o 

apetite governamental faz com que este seja disciplinado. 

A tabela 2 apresenta um quadro sintético dos prós e contras de se ter uma moeda estrangeira. 

Tabela 2- Prós e Contras 

PRÓS CONTRAS 
Dsciplina fiscal Políticas anti-cíclicas não podem ser feitas 

com instrumentos monetários 
Estado torna-se quebrável 
Perda das receitas de senhoria em 

BALANÇO DE PAGAMENTOS E A OFERTA DE MOEDA 

Usando-se a equação quantitativa da moeda e uma relação de contas naCIOnaIS pode-se 

entender como funciona um país sem moeda nacional. 

Seja a equação quantitativa da moeda em logaritmos da seguinte forma: 

m+v=p+y (21 ). 

Derivando-se em relação ao tempo obtém-se as taxas de crescimento: 

m=jJ+j; (22). 

Como a taxa de crescimento da moeda (li1) depende da taxa de crescimento das reservas 

20Em geral, a reclamação contra o imposto inflacionário recai sobre os vendedores dos 
produtos e serviços quando estes aumentam seus preços. A inflação é vista como UI::. 

fruto da ganância empresarial e não como um desequilíbrio das flnanças do Estado. 
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internacionais tem-se uma relação entre o balanço de pagamentos e a oferta de moeda. 21 

A variação de reservas é igual ao saldo total do balanço de pagamentos. Simbolicamente: 

res= BP (23) 

Como a variação das reservas é a variação da oferta monetária chega-se a relação entre as 

relações externas e o produto nominal da economia 

BP = P+ j) (24) 

Analogamente a um sistema de caixas de conversão, a regulamentação do sistema bancário 

local pode aumentar ou diminuir os efeitos do balanço de pagamento na quantidade de moeda da 

economia através dos multiplicadores bancários. Contudo, o fato de não mais haver um banco 

emprestador de última instância inquebrável (Banco central tradicional) os riscos de uma taxa de 

reservas bancárias compulsórias muito baixas podem levar a uma instabilidade no setor financeiro da 

econonua. 

o JOGO POLíTICO E A MOEDA ESTRANGEIRA 

A princípio, nenhuma nação seria favorável ao abandono da moeda nacional porque isto 

representaria uma perda de autonomia e autoderteminação. Mas sem romper com estes dois 

preceitos tão importantes a soberania de um país é possivel crer que algumas nações queiram abrir 

mão da moeda local em detrimento a uma moeda estrangeira 

Neste caso dois são os motivos que podem fazer com que a população prefira a moeda 

estrangeira a moeda nacional. São eles o abuso da autoridade monetária local em arrecadar imposto 

inflacionário e a diminuição dos custos de transação se esta economia for aberta e tiver como 

principal parceiro o país da moeda emissora. 

Se estes dois casos parecem de certa forma naturais para o pleito da substituição das moedas. 

torna-se interessante então entender por quê um governo abre mão de um instrumento importante de 

poder perante a sociedade que é o Banco Central e a Política Monetária') 

Há três possibilidades para esta preferência do próprio governo pela moeda estrangeira. O 

21Aqui supõe-se que a variação das reservas só dependerá da variação do saldo total de 
balanço de pagamentos, desprezando-se os empréstimos de regularização, os atrasados e a 
conta de capitais compensatórios. 
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primeiro motivo sena a aceitação por parte da população de aumentos de impostos tradicionais 

sempre que houvesse necessidade, fato este que substituiria plenamente o imposto inflacionário. O 

segundo motivo seria que o governo acredita que a estabilidade monetária e a facilidade de 

transações com o exterior supere em beneficios para o governo os ganhos advindos da potencial 

inflação gerada em moeda nacional. O terceiro motivo é a pressão do resto da sociedade. O governo 

preferiria ter uma moeda nacional e talvez abusar desta prerrogativa, contudo a pressão da sociedade 

é de tal forma que ele não consegue se impor. Nesta última opção a sociedade compra a estabilidade 

monetária pagando um menor imposto inflacionário ao país emissor mais um adicional de perda de 

soberania e perda de política anti-cíclica. 

Já que se a moeda está tão ligada a soberania é importante definir este conceito e ver se 

realmente a não existência de uma moeda nacional é fundamental a existência de nação soberana. 

O conceito de soberania não é de forma alguma absoluto e muito menos imutável. No verbete 

Soberania do dicionário de Política22 pode-se notar a evolução deste conceito bem como uma 

discussão de até que ponto os Estados Nacionais de hoje cada vez mais dependentes entre si podem 

realmente serem chamados de soberanos. Esta discussão sem dúvida transcende o trabalho do 

economista e uma intromissão no campo da Ciência Política. Apenas é importante citar uma 

passagem deste verbete que bem se adequa a discussão deste trabalho: 

"[. .. ] Além disso, o rei não podia lançar tributos arbitrariamente, uma 

vez que a senhoria pública (Soberania) tinha que deixar para cada indivíduo 

particular sua propriedade e aposse de seus bens, em conformidade com a 

distinição entre imperium e dominium; cabe ao rei o que é público, cabe ao 

indivíduo particular o que diz respeito à sua propriedade" 

É este o ponto fundamental da importância ou não de se ter uma moeda nacional. Se a moeda 

nacional desempenha bem suas funções e atende as necessidades da Nação que a instituiu, é um 

contrasenso o governo abandonar esta moeda. E isto representaria uma perda de Soberania 

Contudo se o órgão emissor da moeda, que tem seu poder originado da sociedade, disvirtua a moeda 

22Dicionário de Política (Bobbio, Matteucci e PasquinolEdit Universidade de Brasília. 
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e a transforma em um imposto que transferirá riquezas dos mais pobres para os mais ricos é lícito a 

esta mesma sociedade criar uma nova instituição emissora ou adotar uma instituição emissora de um 

outro país. Desta forma abandonar a moeda nacional não é perder soberania. 23 

o indivíduo é mais importante que o Estado e seu bem-estar superior a um falso apego por 

"Soberania" que possa existir nos governantes. Para a moeda não vale o conforto de se dizer é ruim 

mas é minha. Porque para o cidadão que é tributado com inflação de nada adianta dizer que a moeda 

nacional é um símbolo de soberania. Para ele o custo desta soberania é muito alto. Lógico que se a 

única motivação para a adoção de uma moeda estrangeira for a indisciplina do emissor local, seria 

melhor criar uma nova instituição, um novo regime monetário baseado em uma moeda nacional 

fiduciária, mas se isto não é possível, o argumento de perda de soberania é inferior ao bem estar da 

população. 

A TENTAÇÃO DE VOLTAR ATRÁS 

Fischer [1982] calcula o custo em termos de Seigniorage que diversos países pagariam para os 

EU A caso desejassem usar o dólar como moeda para transações O custo medido em 

seinhoriagemIPNB significa um fluxo e 0,75% a 1,00% do PNB. 

Para adquirir o estoque inicial de moeda necessária substituindo toda a moeda nacional, haveria 

um custo de uma única vez em proporção do PNB da ordem de 8%. Como é um fato que pode ter 

volta, este também é o ganho que há ao abandonar a moeda estrangeira e recriar uma moeda 

nacional. Logo, é este o tamanho da tentação em recriar a moeda local. 

ÁREAS MONETÁRIAS ÓTIMAS 

Kawai [1987] descreve o conceito de áreas monetárias' ótimas (optimum currency areas). 

desenvolvido principalmente por Mundell e McKinnon, que permite entender melhor a escolha de 

abrir mão de uma moeda nacional, fixar o câmbio entre duas moedas ou criar uma moeda comum. 

23A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América quando discute os direitos 
fundamentais do cidadão e a função de governo encaixa-se com pequenas adaptações ao 
~apel de uma instituição monetária e o que os cldadãos esperam dela. 
_3Este número é citado por Eichengreen foi estimado por Michael Emerson "One Market, One 
Money". Comission of the European Communities. European Economy, Oct 1990. Neste 
mesmo artigo é estimado o custo para viagentes 2,5;' e para transações acima de US$5 
milhões que é de apenas 0,05%. 
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Uma área é considerada ótima do ponto de vista monetário quando, havendo apenas uma 

moeda ou um câmbio fixo entre moedas pertencentes a mesma área, mantém um equilíbrio externo e 

interno do ponto de vista macroeconômico. Ou seja, internamente os níveis de inflação e 

desemprego e externamente o equilíbrio das contas externas tanto intra quanto inter áreas. 

Esta teoria surge no debate sobre taxas de câmbio fixa versus taxas de câmbio flexíveis 

Friedman [1953] defendia o câmbio flexível para manter o equilíbrio interno, porque as economias 

apresentam rigidez de preços e salários. Desta forma os ajustamentos reais de desequilíbrio externos 

seriam menores ou pelo menos mais espaçados no tempo. Kawai [1987] mostra que este argumento 

é tão favorável ao regime de câmbio flexível que é preciso perguntar o porquê da adoção de câmbio 

fixo por alguns países. Países muito integrados em diversos aspectos poderiam se sair melhor com o 

câmbio fixo. 

É importante reparar que a adocão de um regime cambial, não importa se flexível ou fixo, é um 

second-best para uma economia global onde não houvesse nenhuma barreira para integração. O 

mundo inteiro seria uma área monetária ótima. Como não é possível atingir o mundo como área 

monetária ótima, cada país escolhe seu regime cambial para obter um melhor desempenho da 

economia. 

Kawai [1987] enumera algumas propriedades que seriam importantes em uma área monetária 

ótima, são elas flexibilidade de preços e salários em uma mesma área, integração dos mercados 

financeiros, integração dos mercados de fatores, integração do mercado de bens e integração política 

Se dentro das regiões que compõe uma área há flexibilidade de preços e salários é vantajoso 

fixar o câmbio entre elas pois facilitaria o ajustamento e ao mesmo tempo ampliaria o uso da moeda 

dentro da mesma área. Mas mesmo que uma área não tenha flexibilidade de preços e salários pode 

ser interessante possuir um câmbio fixo ou uma moeda comum. Para isto seria necessário o seguinte 

1. Integração dos mercados financeiros - O fluxo de capitais entre regiões pode minorar 

ou tornar desnecessário o ajustamento. A integração financeira diminui as necessidades de mudança 

nos termos de troca das regiões de uma mesma área. 

2. Integração do mercado de fatores - A mobilidade dos fatores é um equalizador de 
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custos reais e força um ajustamento dos salários. A livre alocação dos fatores dentro de uma mesma 

área permite que o câmbio seja fixo. 

3. Integração do mercado de bens - Um livre fluxo de mercadorias dentro de uma mesma 

área facilitaria um ajustamento mais suave das disparidades dentro de uma mesma área. 

4. Integração política - Para dar maior confiança ao câmbio fixo entre as regiões e 

consequentemente permitir os agentes participarem de mercados integrados é importante uma 

coordenação de políticas monetárias. 

A decisão de fazer parte de uma área monetária ótima são feitas por cada país, individualmente, 

de acordo com uma análise de beneficios e custos. Os grandes beneficios de participar de uma área 

comum é a diminuição de riscos cambiais, aumentar as perspectivas de ganhos com o comércio e 

consequentemente gerar ganhos alocativos. Todos estes fatores são conseguidos pela ampliação do 

uso da moeda. Um outro beneficio importante é a extemalidade que pode ser gerada se um país sem 

estabilidade monetária se alia a outro com tradição de estabilidade. 

O custo de fazer parte de uma área monetária é a perda de autonomia da política monetária 

Este custo pode ser alto se o país tem uma baixa tolerância ao desemprego ou está sujeito a pressões 

sobre preços de oligopólios, sindicatos poderosos ou contratos de longo prazo. Por outro lado, quão 

menor for a possibilidade de escolha da combinação de inflação e desemprego, ou seja, quão mais 

vertical for a curva de Phillips da economia menor será o seu custo de integração. Certamente, é este 

o caso dos países pequenos que adotam a moeda de um outro país. 

A união monetária européia, tem levantado muitas discussões sobre o acerto ou não de se 

decretar uma área monetária comum. 

A UNIÃO MONETÁRIA EUROPÉIA 

Se em muitos países pequenos e com economia bastante aberta pode-se encontrar justificativas 

para abandonar a moeda nacional, o que leva onze ou doze (dependento da posição do Reino Unido) 

nações independentes com tradição monetária bastante sólida a planejarem abandonar suas moedas 

locais e criarem uma moeda comum para toda comunidade européia') Será que os beneficios com a 

criação do EMU superam os custos, principalmente aqueles ligados a perda de autonomia da política 
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econômica? Segue a síntese dos artigos de três autores Simonsen, Feldstein e Eichengreen com 

relação a questão. 

Simonsen (1990) 

Simonsen [1990] acredita que as vantagens da EMU (European Monetary Unit) são evidentes 

Sendo emitido por um Banco Central Independente e subordinado ao Parlamento Europeu, estaria 

garantida a estabilidade monetária. Por circular em todos os países da Europa ele terá uma liquidez 

superior ao Marco alemão e será um sério candidato a desbancar o dólar norte-americano. A moeda 

única acaba com os custos de transação das operações cambiais entre países da comunidade, o que 

facilitaria o mercado único e terminaria com o problema cambial. Ao impedir que os orçamentos 

nacionais possam ser fechados ex-post através de imposto inflacionário, o EMU forçará a 

coordenação das políticas fiscais dos países europeus e criará a cultura da estabilidade monetária. 

típica da Alemanha e da Holanda, nos demais países participantes. O autor chega a desejar que 0 

Brasil pudesse abrir mão da moeda nacional e transacionar em EMUs ao dizer que: 

"Que bom seria se, um dia, fossemos proibidos de emitir cruzeiros e 

obrigados a transacionar em EMUS'''. 

Feldstein (1992) 

Feldstein combate a idéia segundo a qual um mercado único precisa ter uma moeda única (One 

Market, One Money) pela qual as autoridades da comunidade econômica européia justificam a 

necessidade do EMU. Para Feldstein o mercado único, do qual ele é defensor não necessita da 

moeda única. 

Os defensores do One Market, One Money acreditam que as incertezas cambiais aumentam os 

custos de transação e de investimentos entre os países da comunidade. Assim, ao acabar com esta 

incerteza haverá uma criação de comércio. Feldstein argumenta que a possibilidade de hedge em 

mercados futuros de moeda cada vez mais eficientes permitem a realização dos investimentos. A 

própria paridade fixa que acontecerá entre os países europeus pode ao contrário do argumento dos 

defensores diminuir o comércio já que uma desvalorização da moeda de um competidor fora da 
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comunidade aumenta a competitividade deste em relação a outro competidor Europeu, não tendo 

este a chance de esperar uma desvalorização de sua moeda com relação a do país comprador do 

produto. 

A principal crítica de Feldstein recai sobre o fim das políticas monetárias individuais dos países 

Europeus. Perde-se a possibilidade de se fazer políticas anti-cíclicas com a diminuição ou aumento 

das taxas de juros internas. 

Um grupo de países independentes formam uma oplimal cllrrency area quando (i) os choques 

econômicos a que são submetidos são similares e (ii) o fator trabalho é bastante móvel entre os 

países. Ambos os pontos descredenciam a Comunidade Econômica Européia como uma opitmal 

currency area. Feldstein destaca também que uma das grandes vantagens de possuir moedas 

diferentes é que toma-se possível ajustar a taxa de câmbio real sem mudar o nível de preços da 

econornía. Ou seja, uma moeda única forçará que os ajustes entre os países europeus se de sempre 

através do nível de preços e não mais da taxa de câmbio nominal. Como os salários não são 

perfeitamente flexíveis para baixo e a mobilidade de trabalho na Europa é menor que nos EU A por 

exemplo (até por barreiras linguísticas). a moeda única levará uma grande flutuação da atividade 

econôrníca entre os países membros. 

É verdade que o ajustamento através da mobilidade de emprego e do nível de preços ocorrem 

dentro das regiões dos EUA. E, nas palavras de Feldstein, "nobody serious(r suggesls lha! lhe dol/ar 

should be abandoned for a seI of regional Cllrrel1cies:. Mas então por que não se apoiar o EMU') 

Dois são os motivos dados por Feldstein: (i)tradição e reputação e (ii) política fiscal nacional. 

O dolar possui 200 anos de existência e a reputação de moeda estável. O EMU, ao contrário 

não tem toda a tradição e substituirá moedas que já conseguiram a reputação de moedas estáveis. 

O sistema fiscal americano faz com que uma queda na atividade econômica de uma região 

dirnínua os impostos federais e aumente as transferências (aumento de transferências líquidas) que 

automaticamente cria uma política fiscal anti-cíclica. Criar uma moeda única sem um sistema fiscal 

compensatório resultará em uma grande volatilidade do emprego e da renda nos diversos países 

membros da comunidade. Se for criado um sistema fiscal europeu, estará criada a Federação Europa 
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e logicamente uma perda de soberania dos atuais Estados Nacionais. 

o grande argumento a favor do EMU, é então político e não econômi(o pois o Ei\1U forçará a 

política fiscal européia e em um passo seguinte a Federação Europa. Logo a real motivação do 

EMU é política e não econômica. Foi exatamente esta consequência que fez com que o governo 

Tatcher fosse contra o EMU. 

Eichengreen [1993] 

Em um trabalho bem mais amplo que os artigos dos dois autores anteriores, Eichengreen 

[1993] sustenta que a unificação monetária européia justifica-se não do ponto de vista de eficiência 

econômica mas como de política econômica da comunidade. 

Igualmente a Feldstein, ele discorda da tese de One Market, One Money. Os custos de 

conversão de moedas é de 0,4% do PIB para toda a CEE, ou seja é um valor muito pequeno de 

ganho para tantos riscos da unificação monetária. 24 Em outro estudo citado por Eichengreen25 

estima-se que dobrando-se o desvio-padrão da taxa de câmbio real, há uma redução de volume de 

comércio de somente 0,7%. 

Teoricamente um mercado único pode ser com uma única moeda ou com câmbio flutuante. 

Mas com câmbio flutuante, a diminuição de barreiras ao comércio pode ser dificultada alegando-se 

que o câmbio estando em posição temporariamente desfavorável não daria condições de competição 

para uma indústria. Esta pressão dos menos competitivos alegando que o problema é no câmbio e 

não em sua produtividade e capacidade de competição é que faz com que o EMU torne-se, de 

alguma forma defensável. Nas palavras de Eichengreen: 

"!t is thlls for reasons of polilical ecol1omy. 1101 economic efficiency. 

lhal monetary unijicaliol1 is a necessary corol/ary of faclor- and prodllct-

market integration". 

Note que o mercado único não abre possibilidade para o câmbio fixo. Ou se tem câmbio 

24Este número é citado por Eichengreen foi estimado por Michael E~erson "One Market, One 
Money" . Comi s Sl on of the European Communi tl es. European Ecor.omy, Oct 1990. Ne s te 
mesmo artlgo é estimado o custo para vlagentes 2,5" e para transações acima de US$5 
milhões que é de apenas 0,05%. 
2SFrankel, Jeff rey. "Monetary Regime Choi ces for a Semi -Open Economy" Unpubl i shed. 
Univ. of California at Berkeley. 
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flexível e submete-se ao problema de política econômica ou se tem a moeda unica e há uma perda de 

autonomia fiscal e monetária. O câmbio fixo, ao contrário da moeda única, pode ser revertido e o 

fim dos controles de capital, necessários para os mercado único faz com que as especulações contra 

moedas que estão com o câmbio "fora do lugar" sejam extremamente facilitadas Se a aposta contra 

uma moeda está errada basta retornar para aquela moeda, como o câmbio está fixo, sem grandes 

perdas. Se a aposta contra a moeda estiver certa há um ganho muito grande. 

CONCLUS()ES 

A primeira condição para um país adotar uma moeda estrangeira como sua moeda é sua posse 

Para possuí-la ele precisa ter um saldo do total do Balanço de Pagamentos sempre compatível com a 

demanda por moeda dos agentes locais. Supondo uma constância na demanda por encaixes reais da 

economia. O saldo total do Balanço de Pagamentos tem que crescer na mesma taxa do produto real. 

O sistema financeiro local continua tendo a possibilidade de criar moeda através dos 

multiplicadores bancários mas sua relação com um emprestador de última instância é mais 

problemática já que não é possível comprar títulos ou emprestar no redesconto recursos com a 

mesma facilidade do que recursos antes emitidos pelo emprestador de última instância. 

Segundo Birnbaum [1957] que países com uma economia bastante aberta e com uma alta 

propensão a importação não tem muito a ganhar com um sistema fiduciário comparativamente ao uso 

de uma moeda estrangeira pois 

"Eve11 after the adoption of a discrerionary cllrre11cy sysrem. counfries 

with a high propensity to imporr which 11m\' operare IInder an automatic 

currency sysrem might filld ir impossible lo release any of Iheir holdillgS of 

foreign asseIs 1l0W immobilized as currellcy cover". 

Levando em consideração todas as relações internacionais e não somente as importações. 

Birnbaum [1957] estima que a redução de reservas estrangeiras ao abandonar uma moeda estrangeira 

e criar uma moeda nacional não é maior que 30% das reservas existentes. 

O grande determinante para a adoção da moeda de outro país parece ser o nível de relações 

externas entre os dois. Todos os países que adotam uma moeda estrangeira tem no emissor da 
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moeda estrangeira o mais importante parceiro internacional. Assim mais que a estabilização, o fator 

que leva os países pequenos a adotarem uma moeda internacional é o custo de transação. Os países 

que adotam a moeda de outro país com finalidades estabilizadoras possuem a tentação de voltar atrás 

já que os ganhos de senhoriagem não são desprezíveis 
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CAPíTULO VI - A PROPOSTA DE HAYEK 

INTRODUÇÃO 

Mais competição é melhor que menos competição Esta máxima dos economistas sempre valeu 

para todos os bens. Por que, então, uma competição dos emissores de moeda não seria uma situação 

superior ao monopólio emissor do Estado? 

É esta questão que Hayek levanta no seu trabalho Desestatização da Moeda e que passaremos 

a discutir neste capítulo da dissertação. 

A PROPOSTA E SEU TEMPO 

A proposta feita por Hayek26 é de 1976. período onde o primeiro choque do petróleo ainda 

deixava fortes marcas da estagflação em todo o mundo. Apesar de não ser um comportamento típico 

de um liberal, a influência da conjuntura econômica da época deve ter influenciado o autor em sua 

proposta. 

A primeira crítica feita por Hayek é sobre a inevitabilidade do monopólio emissor pelo governo 

e do curso legal. 

Sobre o curso legal Hayek levanta a seguinte questão. Se alguém se obriga a pagar ou a 

receber um determinado valor, não é necessário uma lei que diga que este valor é este valor. É 

exatamente porque o governo pode desvalorizar suas notas que ele exige que todas elas tenham curso 

obrigatório exigido por lei. Assim, qualquer Lei de Curso Obrigatório é suspeita. 

O caráter de liberal de Hayek deve ser entendido como ambiente necessário para o surgimento 

desta proposta pois ela sobretudo mostra a predominância da vontade do indivíduo sobre o Estado. 

Hayek começa sua proposta admitindo que inicialmente o papel do governo na emissão de 

moeda foi se tornando um caminho natural porque havia dificuldade em se identificar qualidade das 

260 próprio Hayek admite que apesar de desenvolver sua proposta independentemente, ela 
não é a pioneira sobre o assunto. BenJamin Klein escreveu em 1970 e publicado em 197: 
no Journal of Money Credit and Banking " The competitive supply of money" que é c 
pioneiro artigo sobre o assunto. 
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moedas e problemas de informação. 

O Governo, contudo abusou de seu direito de monopólio sobre a emissão de moeda e hoje em 

dia com uma imprensa atuante e o nível de informação necessário para identificação de moedas estar 

ao alcance de todos não se deve achar mais necessário que o Estado tenha o monopólio de emissão. 

Como liberal Hayek sabe que o voluntarismo e as boas intenções não bastam para se atingir os 

beneficios necessários para se ter um bom produto. Assim, só o interesse econômico em se ganhar 

dinheiro com a emissão de moeda é que pode fazer esta moeda ser boa. 

"Uma moeda cujo o estoque fosse deliberadamente controlado por 

uma entidade cujo interesse próprio a forçasse a satisfazer os desejos dos 

usuários poderia ser a ideal. Por outro lado, 11m dinheiro controlado de 

forma a satisfazer as exigências de interesses de grupos forçosamente será a 

pior possível"27. 

A proposta, então, se resume basicamente em: 

• qualquer banco poderia emitir moeda; 

• o banco tentaria estabilizar sua moeda com base em uma cesta de bens significativa para o 

público demandante; 

• o banco teria que gerir seus ativos de forma que a emissão de suas notas pudessem ser 

resgatadas pelos usuários caso necessário; 

• caso o banco aumentasse muito sua emissão, isto não contagiaria o sistema porque os 

depositantes deste banco, vendo a perda de valor de seu dinheiro, pediriam o saque de seus 

recursos e a aceitação da moeda cairia; 

• não é como o free-banking do século XIX porque cada banco emitiria sua moeda e não uma 

moeda comum; 

• um dos agregadores de valor a moeda é a generalização do seu uso; Quanto maior for o 

número de pessoas que usam uma moeda mais ela é aceita; 

• um banco teria o interesse de garantir o valor de sua moeda pois permitiria ter lucros 

27Hayek [1978] p.23. 
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constantes; 

• haveria livre escolha de moedas e total abertura dos mercados de financeiros e de capitais; 

Hayek prevê que surgirão áreas onde uma ou outra moeda será mais usada, principalmente 

por motivos de uso comum dos habitantes; 

• não haveria inflação crônica porque será sempre interessante para um banco ter uma moeda 

valorizada, atraindo poupanças; 

• não haveria deflação pois uma sub-emissão significa perda de lucros para as instituições 

emissoras; 

• não haveria politica monetária porque a emissão de moeda seria aquela dada pelo mercado. 

TEORIA QUANTITATIVA DA MOEDA 

Uma das grandes criticas que a escola Austríaca fazia ao Keynesianismo é a agregação. Como 

liberais, suas preocupações eram com indivíduos e não com agregados. A teoria quantitativa da 

moeda, dentro da proposta de Hayek, deixaria de valer já que não faria mais sentido em relacionar 

Moeda - Velocidade de Circulação - Preços - Quantidades. 

Para cada moeda existente haveria uma demanda e uma oferta especifica e por conseguinte os 

preços e a velocidade de circulação desta moeda seria diferente de outra moeda. No máximo haveria 

uma equação quantitativa da moeda para cada moeda existente. 

O mecanismo de análise monetária usado seria o de encaixes reais. Havendo um mercado livre 

as pessoas manteriam seus estoques desejados de moeda, desfazendo-se da moeda indesejada. 

A PROPOSTA DE BATISTA JUNIOR 

Em ensaio, Batista Junior [1993] prega a privatização do órgão emissor e uma âncora nominal 

baseada em ativos nacionais como saída para a inflação brasileira. A princípio poderia pensar que ele 

estava advogando as idéias de Hayek. Contudo, o ensaio deixa transparecer algo bem diferente. 

Seria criado um órgão emissor privado que teria como ativos uma fração dos ativos do setor 

privado da economia brasileira. O autor abre a possibilidade de integralização do capital ser feita de 

fonna voluntária daqueles interessados em participar do capital deste banco ou 
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"pela participação obrigatória de pessoas físicas ou Jurídicas em 

proporção aos seus rendimel1lOS 011 ao seu ati\'Ofixo". 

Este banco emissor teria a renda de senhoriagem mas teria que cumprir regras emitidas pelo 

governo tais como financiar o Tesouro por prazos limitados. Nas palavras do autor, 

"esse financiamento seria cOl/cedido sem juros 011 em condições 

favoráveis de Cllsto e prazo, devendo ser encarado como um empréstimo-

ponte, que se destinaria a dar algum tempo ao Tesouro para reduzir sua 

demanda de recursos a um nível compatível com a disponibilidade de 

financiamento não inflacionário". 

o Banco Central não deixaria de emitir a moeda antiga, mas as duas moedas seriam emitidas 

em paralelo, havendo plena conversibilidade entre ambas a um câmbio fixo. A importância do 

câmbio fixo, para o autor, está em impedir um risco de hiperinflação na moeda velha, hipótese 

possível na proposta de Resende, anteriormente vista. Mas se há um câmbio fixo, há o risco da lei 

Gresham, possibilidade que não é muito discutida pelo autor. 

Em seguida, o autor reserva um papel importante para uma âncora cambial ao vislumbrar um 

vínculo entre as duas moedas nacionais e o dólar americano. A princípio a moeda estrangeira seria 

um indexador que coordenaria os preços. 

Batista Jr. cita várias vezes a experiência do Rentenmark alemão para respaldar o banco 

emissor privado. Se é verdade que houve um câmbio fixo entre o Rentenmark e o Paper Mark, havia 

também um câmbio fixo entre o Rentenmark e o dólar logo havia uma âncora cambial na economia 

alemã, e não apenas um confisco de bens do setor privado para financiar uma situação emergencial 

do Tesouro alemão 28 Além disso, o presidente de ambos bancos emissores era a mesma pessoa. 

Hjalmar Schacht, o que possibilitou guiar a política do Banco Central de acordo com a meta de 

estabilização. fundamental no caso alemão foi a mudança de regime monetário como pode ser visto 

em Sargent. Mas é preciso estar claro que a mudança de regime monetário iria ocorrer, no caso 

28para detalhes da experiência alemã veJ a os artigos de Thomas Sargent (pps 123-192), 
Peter Garber (pps 193-223), Steven Webb (pps 224-280)e Gustavo Franco (pps 260-281) ec 
Eichengreen [1992]. 
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alemão, cedo ou tarde pela própria dinâmica hiperinflacionária que traz dentro de si o germe da sua 

auto-destruição. 19 

O autor qualifica sua proposta de emergencial e depois de recuperar a condição de defender de 

forma duradoura a estabilidade de sua moeda, o Estado não renovará a concessão do banco emissor e 

, o banco é extimo, os títulos em circulação são pagos, as cotas dos empresários são liberadas e a 

moeda privada é retirada de circu/ação". 

Transparece, então, que o autor pensa no órgão privado não por acreditar em uma eficiência 

maior desta instituição, ao contrário é uma forma de confisco onde a uma suavização da proposta 

com ganhos de senhoriagem futuros para o pagamento dos ativos confiscados. 

Excetuando a existência de um emissor privado, que no caso seria bastante controlado pelo 

poder público, a proposta não tem nenhuma inspiração em Hayek. 

AS CRíTICAS DE FRIEDMAN 

Fiat money, um monopólio natural? 

O custo de se emitir moeda de cada vez maior valor nominal é apenas o custo de fabricação. 

Fazer uma nota com mais ou menos zeros influi muito pouco (aproximadamente nada) para a função 

de oferta do emissor. Tendo uma competição por emissão, a quantidade de moeda de equilíbrio dar-

se-ia no ponto onde receita marginal fosse igual ao custo marginal. Como o custo marginal de se 

emitir moeda é aproximadamente zero, a emissão adicional de moeda não geraria nenhuma receita 

adicional. Para isto acontecer a emissão marginal geraria receita zero. Como o valor da moeda é o 

inverso do nível geral de preços, este tenderia ao infinito. Simbolicamente: 

Rmg =Cmg 

Cmg --7 O 

1 
Rmg = - --7 O:. P --7 +00 

P 

O indice de Lemer como indicador de poder de monopólio é outra forma de se visualizar a 

29No limite uma hiperinflação leva a uma demanda zero por uma moeda e consequentemente a 
impossibilidade de arrecadação de fundos inflacionários. 
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emissão de moeda fiduciária como um monopólio natural. Define-se o índice de Lerner como sendo. 

iL = preço- cmg . 
preço 

Quão mais próximo for o índice de I maior é o poder de monopólio. Inversamente, quão mais 

próximo for o índice de zero mais próximo da competição perfeita. 

Como para qualquer preço (valor da nota) emitida o custo marginal tende a zero, a emissão de 

moeda fiduciária tem o índice de Lerner próximo da unidade. Repare que para uma moeda que tenha 

custos de emissão o índice de Lerner será sempre inferior a unidade e por conseguinte, é possível 

haver competição sem o risco de superemissão de moeda. 

Basicamente é esta a crítica quanto a competição da emissão de moeda fiduciária. É sempre 

lucrativo emitir mais moeda. Ou nas palavras de Friedman 

Under competilion there wil/ be a lendency for each kind to be 

produced up to lhe poim aI which its mlue equals ils costs. This sets definile 

Iimits to lhe quantity of a commodily currency; il means indefinite increase 

in the quantity of a fiat cllrrency and il1definile decrease il1 its value. There 

is no slable competi tive eqllilibrillm except l-l'hen lhe fiaI cllrrency, the 

commodity being the paper and serl'lces IIsed in prodllcing lhe clIrrency. 30 

Hayek ironiza as críticas de Friedman dizendo: 

"/ musl confess, however, Ihal Iam somewhal sllrprised that Professor 

Friedman of ali people should hm'e so Iittle failh Ihal compelirion wil/ make 

the better instrument premil when he seems lo have 110 grollnd lo believe 

lhal monopoly will ever provide a bel1er one and merely fears the indolence 

produced by old habits"31 

o monopólio possui uma renda econômica gerando uma escassez que não existiria caso o 

fornecimento do bem fosse feito através da competição. No caso da moeda, o governo, sendo 

monopolista pode restringir a oferta de moeda atingindo um ponto de equilíbrio entre oferta e 

30Fr iedman [1951] P 216 
31Hayek [1991] p.177 
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demanda de moeda em um nível de preços (quantidade de moeda) inferior (superior) ao da 

competição. Por isso que a emissão de moeda é um monopólio natural e o governo possui um papel 

fundamental na sua emissão. 

Repare que se ao invés de uma moeda fiduciária houvesse uma moeda que possuisse custo de 

emissão/produção não teria nenhum problema que a moeda fosse emitida por competidores pois o 

nível geral de preços não tenderia para o infinito. 

Taub [1985] desenvolve um modelo de maximização de utilidade e vários fornecedores de 

moeda fiduciária e demonstra que somente com uma hipótese bastante irreal (firma escolhe toda a 

seqüência de emissão monetária e depois recolhe sua renda através de imposto inflacionário - Open 

loop control) é que a concorrência é eficiente economicamente. Usando uma hipótese mais realista 

(firmas decidem a cada momento quanto emitir) leva a que os saldos reais tendam a zero (Feedback 

control) o que faz o monopólio ser a estrutura de oferta natural para moeda fiduciária. 

Bryant [1981] também demonstra que a oferta competitiva de moeda fiduciária é ineficiente ou 

irreal. 

CONCLUSÃO 

o período estaginflacionário da época em que foi escrita a proposta certamente afetou a 

intensidade do argumento de Hayek. O monopólio de emissão de moeda fiduciária é tecnicamente 

justificável. Contudo, Hayek tem o mérito de mostrar que grupos de interesse e políticos em geral 

abusam desta prerrogativa estatal. E o Keynesianismo, sem dúvida alguma, teve bastante influência 

neste modo de pensar no qual o Estado pode tudo. 

Se é verdade que em alguns países emissores de moeda fiduciária se está conseguindo uma 

estabilidade monetária bastante significativa, também é verdade que o abuso do regime fiduciário 

levou aos casos de hiperinflação, principalmente na primeira metade do século XX, que até então 

eram totalmente desconhecidos nos regimes de moeda-Iastreada dos séculos anteriores. Apenas as 

interrupções de lastro durante a revoluções americana e francesa no século XVIII e a guerra civil 

americana do século XIX produziram fenômenos parecidos. Como cita McCallum [1989] o nível de 

preços de 1776 nos EUA é 1,3 vezes inferior ao de 1940. De 1946 até 1987 os preços no mesmo 
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país multiplicaram-se por um fator de 5,8 vezes. Entre 1660 e 1933 os preços no Reino Unido sào 

basicamente os mesmos. Neste período somente em seis vezes os preços subiram três anos seguidos 

Contudo há uma grande volatilidade nos preços, oscilações de mais ou menos 10% eram bastante 

comuns. 

A figura 2 mostra a varíação do nível de preços no Reino Unido no período 1660-1992. 
Figura 2 

Hayek levanta a possibilidade de o governo continuar emitindo sua moeda, mas dentro de um 

esquema competitivo onde sua indisciplina monetária seria punida com a perda de seus 

consumidores. 

Mesmo sabendo das dificuldades de ver introduzida sua proposta, Hayek [1978]32 termina sua 

proposta da seguinte forma: 

Não podemos, é claro, ter esperanças de ver essa reforma realizada antes que o público 

compreenda o que está em jogo e o que tem a ganhar. Mas aqueles que consideram a proposta 

inteiramente impraticável e utópica devem lembrar-se de que, há 200 anos, em ~A Riqueza Das 

Nações", Adam Smith escreveu que "esperar, realmente, que a liberdade de comércio seja algum 

32p . 1 32 
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dia inteiramente restaurada na Grã-Bretanha é tão ahsurdo quanlo e.~paar uma Oceana ou uma 

Utopia sejam algum dia aqui estabelecidas". 

Não se haviam passado ainda 90 anos da data da puhlicação de seu 

trabalho, em 1776, e a Grã-Bretanha já se tomam o primeiro país a 

estabelecer o total livre comércio, em 1860. 

A busca da estabilidade monetária é um objetivo importante para o desenvolvimento 

econômico. Ter um sistema fiduciário monopolísticos diminui custos e gera ganhos alocativos de 

recursos em toda a economia. Estabilidade monetária nào é excludente a emissào fiduciária 

monopolística contudo a auto-disciplina do emissor torna-se imprensindível. Mais realista que a 

proposta de Hayek é exigir um arranjo institucional que forçe a disciplina governamental. 
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CAPíTULO VII - CONCLUSÃO 

NEUTRALIDADE DA MOEDA? 

Os economistas mantêm, desde longa data, a discussão sobre neutralidade da moeda na 

economia real. Em termos agregados parece claro que a moeda não é neutra no curto prazo e neutra 

no longo prazo, como pode ser visto nas curvas de Phillips seguintes. Na figura 3 pode-se ver uma 

curva de longo prazo e diversas curvas de curto prazo, dependendo do nível de inflação. Friedman 

[1977] na sua palestra para o prêmio Nobel chega a postular um terceiro estágio na curva. Neste 

estágio, a curva seria positivamente inclinada. Quanto maior fosse a inflação maior seria o 

desemprego. Esta fase seria criada por uma incompatibilidade do sistema monetário com altas taxas 

de inflação e desemprego. Com a contínua intervenção do governo associado com a maior 

volatilidade da inflação, os mercados perdem a eficiência de sinalização, o que leva a esta inclinação 

positiva. 

Figura 3 
Curva de Phillips de Longo e Curto Prazo 

1t 

u 

A curva de Phillips de longo prazo mostra que não é possível usar mais recursos reais do que 
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os existentes, não importando o preço, em termos de aceleração da taxa inflacionária, que se esteja 

disposto a pagar. Neste sentido, então, a moeda seria neutra, não afetando as variáveis reais da 

economia. Mas será que a distribuição destes recursos reais não é afetada pela inflação, mesmo no 

longo prazo') 

Economistas liberais como Von Mises [1949] e Hayek [1976] argumentam que se a moeda 

fosse neutra, ou seja, se ela não influisse nas demandas e ofertas dos diversos bens, nos créditos e 

débitos dos agentes ela não seria moeda. Isto porque a moeda surge para minorar custos e dispensar 

recursos que são usados em outros setores. A moeda não é emitida ,usando-se o helicóptero 

friedmaniano, de forma que cada agente receba seu quinhão de emissão. Ao contrário ela é emitida 

para saldar alguma obrigação governamental seja ela uma compra de título, a compra de reservas 

internacionais ou uma despesa do governo. 

A moeda, influindo em demandas e ofertas individuais, sinaliza a alocação de recursos reais e 

consequentemente na sua distribuição, mesmo que não possa afetar o total de recursos reais da 

economia, e por afetar a escolha dos agentes a moeda não pode ser considerada neutra. Voltando a 

figura da curva de Phillips cabe aqui uma questão. Será que mesmo no longo prazo a alocação de 

recursos da economia se dá indiferente do nível de inflação') Certamente que em países de inflação 

mais alta, o setor financeiro, por exemplo, teria uma maior participação do que em países de inflação 

mais baixa. 

Em síntese, a moeda não consegue aumentar ou diminuir a quantidade de recursos reais da 

economia. Mas como ela afeta as trocas, altera demandas e ofertas ela influencia na alocação e 

distribuição da renda real e por este motivo ela não deve ser encarada como neutra. Por isso é 

importante que a moeda seja uma instituição liberal, regida por regras. 

O trabalho de Barro e Gordon [1983] com um outro enfoque trata da mesma questão. Há 

inconsistências intertemporais e consequentemente custos e tentações em não arrecadar imposto 

inflacionário de moeda já emitida. Taylor [1983] comentando o artigo de Barro e Gordon {1983] 

mostra, no entanto, que as patentes também sofrem este tipo de tentação. O "ideal" no curto prazo 

seria estimular o registro de patentes para depois desrepeitá-Ia auferindo uma grande receita. Mas 
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esta ação desestimularia as invenções no longo prazo Da mesma forma que uma regra foi criada 

para desestimular esta ação governamental, também tem que ser feita uma regra de controle da 

emissão. Mas sempre resta a pergunta: Quem controla o controlador') 

A MOEDA COMO INSTITUIÇÃO LIBERAL 

o fato mais marcante que caracteriza a diferença entre liberais ( sentido europeu da palavra) e 

conservadores é que os primeiros preferem regras e não se opõem a mudanças, enquanto os 

segundos são casuísticos (legislam caso a caso) e se opõem a mudanças no status quo. 

Uma boa moeda é uma instituição liberal. Ela deve ser emitida através de uma regra que tente 

ser o mais neutra possível em relação a economia real. Quão mais próximo da neutralidade a moeda 

for melhor será. 

McCallum [1989] ao citar a explicação de F riedman para defesa da regra de emissão constante. 

esclarece bem o porquê de uma regra. A primeira emenda da constituição americana garante a livre 

imprensa (Free-Speech). Segundo Friedman, se fossemos deixar o direito a livre imprensa a um 

poder discricionário, na maioria das vezes seríamos contra que tal ou tal artigos fossem publicados 

Por isso que uma regra é fundamental, não dando margem ao pensamento caso a caso. Na moeda é a 

mesma situação. Se fossemos emitir moeda de acordo com o desempenho econômico conjuntural, a 

todo momento haveria mudanças, mas uma regra evitaria esta atuação. 

Isto não quer dizer que a regra sempre gera o melhor bem-estar, ao contrário, ela evita o pior 

Certamente é esta a grande mensagem liberal. Eu não posso controlar tudo, então é melhor deixar 

que cada um aja da melhor maneira que lhe convier e eu (governo) interfira o menos possível. 

As regras evitam que a moeda seja um gerador primário de distúrbios na economia 

Certamente, ela não evitará que haja distúrbios, pois estes são inerentes a Ação Humana em um 

ambiente Incerto, mas se conseguir evitar que a moeda aumente estas incertezas já se criou uma 

grande instituição. Usando uma imagem econométrica, a regra monetária precisa funcionar como se 

fosse um método dos mínimos quadrados ordinários, que apesar de não acompanhar fielmente a série 

estimada é o melhor estimador desta série. A regra monetária não pode tentar acompanhar cada 

mudança no ciclo econômico, mas deve ser tal que acompanhe o setor real mas gerando a menor 
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perturbação possível. 

o grande apelo dos sistemas monetários alternativos analisados neste trabalho é a 

automaticidade e a impessoalidade de funcionamento das instituições. Mas se há vontade em se criar 

uma economia mais estável, é melhor que a moeda seja fiduciária pois permitiria a mesma estabilidade 

dos outros padrões sem evitar os custos a elas inerentes. 

As políticas keynesianas também contribuiram em muito para o desrespeito pela moeda, e sobre 

isso Hayek [1991] dizia: 3 3 

"One of our ehief problems will he lo proteel OUI' money againsl Ihose 

economisls who wil/ continue lo ojfer lhe ir quack remedies, lhe short-term 

effectiveness ofwhich wil/ continue lo ensure Ihem popularity. /1 wil/ slIn'ive 

among hlind doctrinaires who have always heen convinced Ihat Ihey have 

the key lo salvation. 

Barro [1979] salienta que o problema não é escolher qual a melhor regra a ser adotada para 

garantir estabilidade econômica, mas sim ter alguma. O atrativo do padrão metálico foi que ele gerou 

200 anos de estabilidade na economia mundial enquanto, com todas as vantagens e possibilidades do 

sistema fiduciário não há ainda esta garantia. 

Sobre estabilidade Von Mises, vai ao ponto fundamental da inflação e da distorção dos preços 

por causa dos estelionatos monetários: 

"0 mais importante a lembrar é que a inflação não é um ato de Deus, 

que a inflação não é uma caláslrofe da nalureza ou uma doença que se 

alastra como a peste. A inflação é uma política, lima política 

premeditada[. .. } E uma política pode ser alterada. "34 

Por fim, é bom lembrar que moeda é como árbitro de futebol. Sem ele a partida torna-se uma 

pelada ( economia de trocas diretas) Mas se ele começa a aparecer e influir no jogo mais que os 

jogadores ele acaba estragando o espetáculo. Da mesma forma que o bom árbitro é aquele que 

ninguém se lembra de comentar após o jogo, a boa moeda é aquela que menos perturbações adiciona 

33Hayek [1991] p.248. 
3~ises. L. V [1979] p.69. 
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ao cenário econômico. 
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