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furtet j an o'f the real prlce Df 

We can think Df q as the ratlD between the prlce of 

çlOOdS 1 n t=.J ace and the pr i ce Df i nvest.ment goods bei n9 

cur"I' E'ntl v fhE'V c:an (-Jlffel' because of installation 

In c', fTlOlTlent vi f,' "",il] ~~ee tha.t in eqLliJibrjufTl~ q equall::: the 

rc:tl c. Df UIE' real p:'c)f 1 t ré\te t.o thE' real i nterest rate. 

Consumption 15 as<:::,umed to df~pE·nd or. permiH1ent and 

t 
lr,cClme. speciflcations; Df 

t0haVlor wi]] be dlscussed in section 5. 

5i VE.Tl the pil"/~.j CêÜ capi tal !::,tock •• the c>l2StlClty , . Df 

[ 1n ~E]atiDn to q~ and thf3' Htdn;:nn2] prc:menslty to 

c 

One l~ the real prjce of stocks. 

;:,',r·E'rtc.i:i.~_urE.'~ .• q. and thE: 1nc::urTlE.:;' ta:: 1'·c"ltE? 1 

• 
to the a~;sets rnarkets,. 

stoc~s and short. term bonds. 

3:~:"_,tfTIE·d ta be p(:;·rff:"~ct subs,titutes and ar'bitra,ge enSLlres that they 

Therefore. the 

(-C::t,·r,:·Ci::f2d reéll irltç~re~_t """".tE on bonds. must equal the real 

• ..,.:. 



1"10 = p /q 

A dot an 

• E'::C,PCT c::,tl Oil. 

j:")h'r'':õ:l c21 i fTlP] :l €?S th~.t 

P f?t" unj t Df phv<:::',J Ccil Cd.pl tid :o.tocl: are an i nCrE'ê.1': 1 ng 

deflned as thE' 

1 and 

1T ,. 

(3). (4) and (5) describe arbitrage between 

1S: c,ssumed to be an increasing function of inCClm~2 and an 

assei:~; ~ 
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rc:·,tJ onall..,l. ,:':,f tc~r 

system In two differentiaJ equatlons 
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qy/vm qh ( 1 '7 j 

" - ) q -1-' ê:l \t __ o + - yl 

í :;:, I 
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il,fI ( 1 y, ) .... ' , m -- - ':// 
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i UJ 

é.ind 
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pr'lee Df st oe: I-:s'; a :: 1 / ( 1 '-c (1 ·-1 ) ) i s· the l<:eynesi an 

multipller ,where c i5 th~ marginal propensity to consume Qut Df 

i ne. OfrIE- • ]f consumptlon is assumed to be 

Df t..r·c:\nsi tor\! i r,c.Ufi,r. C"" O and 0:.=·1. 

-
syste~ ~. ~ two roots ~':l == r and ::2 =- -hCtE. ThE- steêidy 

·"tó'\te 1.5· a :=·c,ddJE·!'-pc.,int t2QUl1 ibt'·iulIl. Given the value of the real 

~janq th~ st~blc arm ~re : 

(s- ) qít-

UI '. t .1 

<q/if,.l m(t' 

o.. -haEt 
lTI}C 

motiort 

+- i1i 

In response to a shock. ~ranted that q jumps to leave the 

on the stable path to equlllbrlum ~the adjustment to the 

thc elasticitv of spendlng in rcJation to q and the the 

.~vneSlan multiolle r • 

t h€} rtC2dv state and the dvnamics are 

in m-q spaCf2 15 
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prJ CE' of c ,cir,) t tI} i. h i.:li: f i se éd 
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fLtll c!rnr.)lc]Y'fTlE'rJt lf?v'el .. 

downw",r·ds. The 
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to chanL1E's. 1n thE' r"-:i L!~ cd Cié'lPl tal. LC!n~;ider the eClu2tlOí', for the 

.. . 
p/q 11* \ - q/ q _. 1 

.- \l i q~ I \Im - a" ::. q, ) /q + h ( 1 - V ( q. ) /\(.\ ~ y 

pr-ice 0+ 
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:: .. tDCf 
. . q/q ~_ r) ... .; :::;,:' ) 
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J ;~ t. h f, <õ,f+cc:ts the 
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.i ri Fi qUI-c: 

-1t\I",c:t1 c)rl 

is positively sloped since a rlse in the re2] prlce 0+ 
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hence th€! equillbriufíI 

in the monev market. Suppos€.'· now 

profits 

stronolv Cyc] ical Thf81 ~ thr"ouçlh both channel s. the nortll nal 

'" t?t u,,-n and thu,:::, 

'lhe is positively related to the real capital price. The 

caSE' \IH':' show is orle Wher"f~' the nülrd nal stock retLlrn rE.'sponds more 

'lhe r 1 çlht. ThE' 

f=' qu 1 l i b r' J U!T, 15, capItal pr-l ce 

h'l th 11ttJfc" 

L {,', ~.C: 1 n 

balances in Figure 2 to derive the phase J n 

FIgures 1 . (a} ê\ n cf 1. (b ' that correspond respectively the 

UpYlclf~d '.L 1 J 

In the steady state, 
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é\ Y ./ Cf :::: v / v !f, --

etC h - r 
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Tht'? q =: (i slope~ 

aC(ay!q - y!vm) \ O 

-= r and the above condition 
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output. ,ates 

1 rlvar:i Clnt ITlOr! E'Y .WhlCh slmply affects 

short run 

"'~E' d!:.,!::;UrIIE the economy to be 1 n 
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inflê'tlon 
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5. Permanent balanced budg~t fIscal expansions 

The effects of a fl~cal expanslon depend cruciall)' 

on I 

t~l ',Ip othE'S.C';;:;. WhlCh 

sppnd i'.\] 1 ttlC'll' permi.'lf1ent incoHiE' in s,tF'r.:~d\l st2.te 

2.nother- c()nsumpt~i an in st.(~te 1 S 
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Figure 5. A balanced Budget Expansion in a recession, with 

agent's long run marginal propensity to consume equal 1. 
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economy star-ts at tuI] emplovment. (lt does hé:lve an effect~ 

the 
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place 

changed) • 

"'Jhere 
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the 
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r- f."d LI::: ed 

cL·ns ..... mption, induclng 

the 

J ~-, 

r- E'cluc: e 

-f dI 1 :i. n c:urJ~~,UlTlt-:?rs:. Spendlrlg' that 

e·f f !?ct 

TI'lE? r'educt J on i. ri dfC:'rTlé.\nd +Oí output 

:';óncl J t. r·cc·ciLICf.::::" nC':',Tll nê\l 1 nLer'est rate 
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,:, f' o:: .j \ :;. t 1 Li fO, i n t 11 e ro e 2.]. P r i c e o f S t o c I< s • 

T li E' t. c' 1 i3 n c f:.~ d b LI d g E' t. Co'; " p c\ n S 1 o n hes dePD~ned the recesslon.lt alSD 

down LhE:' t-ec:ov€:!r-y prclcE~~.S by jncr'csi ng t.hE' s:,r·I::3.roe c)f 

:in output.lhe process we have Just dcscrlbed 1S in 

t.hL:· the C/Pf~ct(7'd 
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J :::: nut enouch to revert the prOC0SS described above. 

"lhe c:hi.',rLlcler-lstlc l'oots:. our 

th !:" 

... 

1 ~: out c,f 

We df:::monstt- atce! unde,~ thE' th.::.t 

auents consume their permanent income in steady 

bULlÇlf"t 

Llr~ 1 c't- 1 v bl'clC::l~t 

by 

f LI J 1 

e.cE'eds the reductlon in c:ons:.umpt 1 orl 

1 r',C;IILcd to \' t. h e f i s·e aI p Co 1 i c: 'y' • Demand for output thus 

r I (i t .t c: i n Cj thr-f2b' effects. These effects are 2n incrcase ln the 

nOrlil nc:d through the increased dE·rTI0.nd for 

bE,] í9.ncc.'éo.; in e~poLted profits and an In 
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Figure 6. J.. Ealanced Budqct Ex;::.,ansion during a b(joIT. wj th 

agents'Jong run marginal propensity to consume equal to 1. 
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THE SHORT RtTN Dl'NA .. l1ICS DF DEB!' l'INANCED 

BOD(;1:T EXI'Al-:SIONS 

. '" tllana A. Cardoso 
Boston University 
June 198.3 

The projection. of continuing TIS budget deficits for the next five 

years have led to the apprebe!l!;;1an that debt financed budget expans:f..ons 

will lead to incrcBsing real interest rates and crowding auto Ratner 

than helping the rec:overy írom-t:he present recession. they might 510w 

it do~~ ar actually stop it. 

The implications af €'..xpansionary fiscal policies financed at least 

in part by debt have been studied in the conte.xt of an "old fashionedu 

Keynes:i.an 'IDodel by Blindér and Solo"W (1974») for example. A different 

approach is offered by the developrnent literat\lre, whl.ch f'Jllphazises the 

fact that bllôget deficits are sustaim'd, i.n the steady state, by the 

1 
collection of an inflati ou t2.X. Such conside.7"a tion hé!S tradi tional1:y 

been taken as unimportant in developed ecü!lOrtie.s, \.ihere the inflation 

tax 1s negligible and government finances excess pJ..-pend1-tures over tu 

2 
col1ections through debt. Nonetbeless, Dornbusch (1976) and 

* I am indebt:edto Rudi Dornbusch for comments. 

\rundel~l (1965)) fe,!: instance,. has argued that the gains from 1n
flationary finance <:,Te ~malL 

2 See, however, Fisc.her (1982). 
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S2.rgent (19B1) haVe::;"lO,,"n that such pol.icy will lead to higher inflation. 

T~~ reason 1s as follows. To finance a deficit, the govemment ereates 

bcnds co. lo1h1ch it has to pay real interest, Y."hich in turn further j.ncreases 

the de.fici to One possible outcome is that money creat10n becomes 

endogenous, and soouer or later tbe res,üt i5 inflation. 

Assume, 00 t.he contrary, that monetary policy i5 kept indepe.ndent cf 

fiscal policy, thus ruling out the possibility of inflationary finance • 

Tb.en one JDust ask wbether debt financed budget expansions are necessar-

3 
ily ~~losive, a question posed in Blinder and Solow. This poss1bility 

is ruled out in Blanchard (1983) Y."ho assumes that a deficit today im-

pIfes a surplus tOlMorrov. 

This paper adêresses the question o: permanent fiscal expans10ns 

fínanced by ciebt c; ,'lt1on and exarr:.:i.nes thE: condi tions for stability in a 

s~.ort run Is/L:H 1 i-:cluding ao infhtion Dechanism. The medel 18 

b~.liJt up in such. a \.~3y that super neutnüity results hold in the steady 

s:ate and we can tbus, ful1y concerntrate 00 the dynamics. 

1. The Model 

We assume an economy described by a slmple IS/LM modelo There is 

perfect foresight: tÀyected aod actuzl váloes are the same. Output, y, 

1s determined by aggregate de~and, wbich ia made up of consumption, c, 

and investment, I. Investment 1s 1nve.rsely related to the real interest 

rate, r. and consumption depends on disposable income. Disposable 

income is t~e sum of output. interest revenues·on the government debt and 

real net govemment transfers, z. 

---------------
31n Blind,~l' a~ld $010\.·, if bonds are not e>.~ansionary enough to elose 

the budgetary gaI', inc.ome Y."ould rise without limit. 



(1) y - c(y + z + ra.) + l(r) 

where the real govermnent debt i5 li '", A/p and A 1s the nominal stock of 

govermnent bonds. If taxes e:xceed gOVE:rnrnent transfers. z 15 negative. 

Equation (1) describes goods IDarket equilibrium. 

We ne.:xt t.he 'mc.ney market. Demand for money 1s pos1tively 

.. related to incmne ;;nd 1.nversely related to the nominal 1nterest rate • 

The assets market clears if the demand for real cash balances is equal 

to the existing stock of real money. ~ : M!p: 

(2) m-· y/vCr + p/p) 

",he .. e the nC:T:.irJal interest rate :15 defined as the SU1ll. of the real inter-

est rate plus lhe infJ.a::ion.':"<:i!:e., p/p. A dot indic:ates a time derivative. 

Perfect foresight 15 assu~ed. 

The Do;'.:cinal stock of müney 15 COllstan.t and the budget defic:it 1s 

fínanced by debt creation: 

(3) (r + p!p)a 
. 

+ z - A/r 

Equations (l)"': 3) detn'IDine incone, the real i.nterest rate and t:he 

stoe:k of governr::ent bC·"0$ (y, rt A) biven the policy variables, M and :t, 

t~e prie:e leveI, p, and the ínflation rate. To cIose the madel we aSSu::le 

that, g1ven M, there i5 a unique price level, p, associated with full 

employment output, y. We a150 assume that prices move slowly. If the 

price leveI e.xceeds P I real cash bala.nces are low relative to its steady 

state leveI, there 1s unemp10yment and the price leveI 15 falling: .. 
(4) mIm 1& -h(m!m - 1) .: -pjp 
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I::. tne steady ~;tat~:, P .. O and A .. O. It fo110"'5 that, in the 

st~a:y state, interest pa}~ents on govemment bonds are financed by net 

:z:J:e.!:: ra "" -z. Furthel:more, the.re 1.$ only oue real iuteIest rate and 

;:;n-2 :e".-el of real casb balapces a~sociated "ti th fuI1 e.mployment: 

(1 -c)y ::Ir I (1:) anã m ... y!vr. The super neltraJ i t.y results come from. the 

assmrption that tbere 1.s no goverrnnent real de.mand and that money demand 

18 independent. of weal th .. 

2. PYEaclc.s 

(5) 

(6) 

The line.arized systf?.!n can be exprcssed in tiNO differential equatiC?ns; 

â ... r (1 +cb/K) (a - ã) - [(rã/m) (l-c) (l + h/r) /K](m - m) 

m '"" -b(m - in) 

~ = (l-c) + (e-cb); e ;;;. ·-(6I!ôr) (r/y); and we 

aS5U:le t":1at an increase in toe real interest T(; te reduc:es aggregate 

:e--;rd, that :.I.S: e > cb. \.Je 21so obsén1e ':::hat the real interest rate 

T:-:is system has NO characteristic roots. One i5 positive and equal 

:0 fCl-:-C:'/K). The other root is nega tive and equals -h. The steady state 

~s E sadile point equilibrit~, as illustrated in Figure 1. The equations 

oi r:ntion along the stable arm are: 

(7) 
-ht 

m(t) "" [roCO) - ;DJ e + m 

(5) a(t} ... I (l-c) (r+h) IKh](ã/iii) m(t) + ã 
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3. A 3u.1gct !:';pansion 

Ass~e that the eCD~omy 1s 1n1tially in a recession, as represented 

'Qy p:>i:lt A, in f:Lgure. 2. Both real cash balances and real goverrunent 

d~t are too 10'''' r.eLtive t:tJ thcir steady state leveIs. 'lhe real interest 

ra::e i8 high, there. 15 l.lne:rnployment an~ de.f1ation. Real cash balances 

are increasing, and the economy is slo-wly moving in the direction of the 

stea.dr state represented by point E in Figure 2. Assume tbat t:be gO'\rern-

me::lt now incre.ases transfers payments (or reduces taxes), generating a 

bu3get deficit that is financed by debt creation. 

We first look at tbe implicati.ons for the new steady state. A re-

d't;..ctio-.:l in net tax collec:tion :I.1:lplies tbat in the new steady state, the 

bdget can on.1y be baJ.'''Dced if intere.st payments by the govermnent are 

reduced. Since tbe fu11 e.XlJployment rea~ interest rate ls unc.hanged, a 

lc-.. "er interest bil1 c.an o:t1y be ach1eved witb a reduced stock of bonds. 

11 

11::...e ne1o' steady state 15 represente.d by point E in Figure 2. Given net 

t.::::xf:S, é'..:ld full e:~:ploy~:ent inco::le, there is a unique ratio of debt to 

A -zv 
We next ask which -= _. 

M Y 

are the ccncitions endE::I ~hich the econor..y con .... erges to the steady state. 

t':lôer the assu:::ption of a permanent net tax cut, the increases in 

t~ budget àeficit and debt creation icp1y a higher interest bill, and 

tCllS an inereasiog debt, settiog the eCODOcy 00 an eÃ~losive path as tbe 

o~e depicted by tbe 1ine AD in Figure 2. Such a trajectory implies that 

tl:u! poliey measure is not sustainable and ,,-111 have to be reviewed. 

There are two ~etbods of reversing the exploslve behavlor of the 

da~t. The first one consists in increasing tax co11ections to pay for the 
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hig~er interest 'tills. In th1s case, every current issue of bonds would 

be p~rily an announcement ofprospective taxes increase. Such a 

po11cy ~~ll prove diff1cult to implemente As Keynes observed: 

Urne active and vorking elements in no community, ancient or modem. 
vill consent to hand over to the rentier or bondholding class more 
th.an a certain fraction of their work." (J. M. Keynes. A Tract on 
Moneta~ Reform. Reyal Economic S~ciety, 1977, p. 54). 

The other TIletbod cons1sts in reducing the interest bill. This can 

be achieved in two way~: e1ther through ao open market operation or 

through inf~at1on • 

Assume that the goveroment, at the same time as it reduces net taxeo 

also makes ao open market operat1on, buying bonds in exchange for money. 

!bis reduces tbe interest bil1 and helps the recovery, as the economy 

ju=ps from A to A' in Figure 2. 

The other alternative would be to combine the reduction 1n net taxes 

.-1. t:h an el..7a:ls~on in nominal money. large enough to generate a boom, as 

represented by point B in Figure 2. Inflation would then reduce the real 

value of t~e govemment debt. The economy would move from B to E'. 

~e can thus conclude t:hat the apprehension that debt financed budget 

el..?~sio~s is not the appropriate measure to cure a recession 1s well 

foun:ed. In the words of Renry Simons: 

"Eorro.dng i5 an anti-inflation measure, not a propcr llleans for 
financing reflationary spend~ng. Borrm,~ng 15 properly a means for 
eurtailing purchasing power, private and governmental. To use 1t 
for iojecting purcbasiug power is like burning the fire engines for 
heating purposes when there is au abundance of good fuel to be had 
free. 

To repeat. the right way to lower interest costs i8 to issue 
paper noney -- which sametim~sisand some times 1s not a proper 
tMng to do." (l!. C. SiJDons~Econol:Úe PolieI for a Free Societ,., 
Cnicago Press, 1973, p. 226). 
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1. INTRODUCTION 

Nominal wage rigidity is the fundamental mechanism in 

the traditional macroeconomic model of Keynes. It is through 

this that the government can adjust the economy to the full em-

ployment leveI. Yet no good model to explain this phenomenon 

exists. Models of price rigidity, like Stiglitz and Weiss (1981, 

1982), or similar ones, consider only real prices.The one I shall 

present here is consistent only with nominal rigidities. The ex-

isting formal models of nominal price rigidity are of the type 

of the "kinked demand curve" as in Henderson & Quandt (1958). As 

is well known this is a completely "ad-hoc" procedure. The expla-

nation that is most popular, however, is "money illusion". This 

argument basically says that the employees do not pay attention, 

at least immediately, to the real wage. They take some time to 

realize that they gained or lost purchasing power, by the decrease 

or increase of the general price leveI. In other words, the 

workers are deluded by nominal figures. Although this idea is 

intuitively appealing, it wo-uld mean a kind of irrational behaviour 

on the part of the employees. After alI it is not necessary to 

be a genius, or even to ma:Ke--calculations, to understand that 

other prices are going up, but not your wage. 

Another argument in favour of money wages rigidity is 

the empirical evidence. In fact this has been noticed in various 

countries. Most striking evidence is the stickiness of money 

wages during the great depression, aT}d the recent Chilean expe-

rience, where the government tried to control inflation and 

unemployment through a monetary approach to the balance of 

payments, but never succeeded to control the latter, because of 
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the rigidity of the nominal wages. However the economist has to 

try to explain every step he uses in the model even when the 

hypothesis is empirically observed. 

How then could we analyse the problem ? The answer, as 

Tobin notices (Tobin, 1972), is given by Keynes in his General 

Theory (Keynes, 1963, Ch. 2.111). Let us guote the passage, to 

avoid misinterpretation: 

"Though the struggle over IIDney-wages between 

indi viduals and groUJ?s is often believed to determine 

the general leveI of real wages, it is, in fact, concerned 

with a different object. 5ince there is i.rrperfect :rrobility 

of labour, and wages do not tend to an exact equali ty of 

net advantage in different occu:pations, any individual or 

group of individuaIs, who <x>nsent to a reduction of rroney-wages 

relatively to the others, will suffer a relative reduction in 

real wages, which is sufficient justification for them to resist 

i t. On the other hand i t would be impracticable to resist every 

reduction of real wages, due to a change in the purchasing-po.ver 

of rroney which affects alI workers arising in this way are not, 

as a rule, resisted unless they proceed to an extrerre degree." 

As we see this idea is much more plausible: workers are 

concerned about their relative position in the society. But som~ 

body has to start the process of cuting wages. 50 the employees 

of that firm will resist the wage cut, in order to avoid a 

worsening relative to the others. The same does not occur when 

the cut in the wages occurs through a 1055 or purchasing-power, 

because every worker is affected in the same way. 

The aim of this article is to set up a formal model 

for the above argumento 

2. FIRN5 

In this model firms will be considered as usually 

profit maximizers, taking wages and prices as given. If we 
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suppose a production function y. = F. (N) with F~> O and F!' < O 
1 1 1 1 

for a particular firm i, then N. (the demand for labour of firm 
1 

W i) is given by F~ (N.) = ---p . Now an externaI shock occurs and 
1 1 

alters the derivative of Fi' Assume it is a negative supply 

shock (Fi (N i ) > Fi' (Ni)~ Ni ) . Under the assuption that firms 

always operates on the demand curve (this may be contradicted 

sometimes), we have asa consequence that either N. or 
1 

W 
P 

decreases. Again let us suppose the price P cannot be affected 

at alI, but there are frictions on the labour market. Then the 

employers may offer a wage cut to the employees in order to avoid 

massive firing. This discussion justifies the following behaviour 

of firms, taken as the first hypothesis:: 

(a) Firm i proposes to its employees the following scheme: either 

you accept a reduction in nominal wages by 8.%, or we will have 
1 

to fire at random a proportion p.% of you. 
-1 

3. WORKERS 

They are the key agents of the modelo To formalize 

Keynes idea, we have to assume that workers have a utility func-

tion depending upon relative wages, on the expected utility 

hypothesis of Von Neumam-Norgenstern. This can be justified by 

means of envy, or status desire, and has no exolanation on the 

usual neoclassical hypotheses of preferences over bundles inde-

pendently of other consumers. 

This gives us the second hypothesis: 

(b) The employees are concerned only with their relative position 

in society, represented only by their wages relative to the rest 

of society. 

It is obvious that this is not entirely realistic. In 
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a more general model one could also think that the employees 

worry about unemployment. 

Another hypothesis will be that workers of the same 

firm act together, in the sense that they alI accept or refuse 

to have their wages altered. This can be viewed as a kind of 

union acting only in each firmo Also we will suppose that the 

answer they will give to the employers is either "yes" or "no". 

They could also: (i) go on strikei (ii) counter offer a cut less 

than 8 i % (they could go even further: ask for increases in their 

nominal wages) i (iii) quit the job to search for a better wagei 

(iv) take into account that they will, very probably, face a 

similar situation again. Most of these points have been noticed 

by Simonsen (1982). However the idea is to keep the model as 

simple as possible to get the results we will, without departing 

from the Keynesian viewpoint. It should be clear that it would 

be interesting to complicate the model to include alI these effects. 

This discussion can be summarized as follows: 

(c) The employees answer to (a) independently per firm, and only 

accepting or refusing the wage cut. 

As a simplification we will assume: 

(d) The unemployment wage is zero. 

4. THE MODEL 

As Simonsen (1982) noticed, the Keynesian view of the 

subject is a garoe theoretic one. He also understood that the 

;imple argument in the General Theory would admit as the only 

equilibrium point the downward rigidity of nominal wages. As it 

is well known this does not happen in oractice: in the U.S.A 

money wages fell between 1929 and 1933. What is empirically 
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observed is the resistance to a decrease, and not absolute rigi~ 

ity. The model that will be developed in this section will take 

this point into account. 

In order to start the computation we have to make some 

more hypotheses. The first one is just a consistency one, to make 

explicit that the behaviour of the labour market cannot be a 

competi tive one: 

(e) The labour market has imperfect mobility. 

As a sim~lification we have: 

(f) The firms employ the same kind of worker, with the same ini-

tial wage. 

With hypotheses (a) to (f), and, for the moment, assuming that 

there are only two firms, we have the following game: 

(i) two players, each one representing the workers of one firmi 

(ii) each of them answering "yes" or "no" to the proposal of its 

firmo 

If-"yes" he keeps the job, but his wage decreases. If "no" he has 

a chance of being fired, and face unemployment. They will be 

supposed to act non-cooperatively. 

Let the utility of player i be u(x) where x is the 

average wage of employees of finn i divided by the average wage of 

- - wl 
employees of firm j, j~i. With two firms ul(w l ' w2 )= u( ---), and w2 

W2 ~. 

u(-=--). With n-firms: ui (wl '··· ,wn )= u(--=l--=~---)' 
w l n-l j~i 

being w. the average nominal wage for the workers of firm i. 
1 

w. 
J 

Let w be the initial money wage, and ei and P i be given 

by (a). 

We have four caseSi 
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(i) Both players accept the cut:in this case we have that no ern-

ployee is fired and both wages are cut: 

w = 
1 

1-8 
= ( 1 

uI u 
1-8 2 

1-8 
( 2 u 2 = u 

1-8 1 

(ii) Player one accepts t~e cut and player two does not: in this 

-
case w1= w(l-8 1 ) and w2= -P2 o O + (1-:-P2) o w = W(1-P2) '* 

1-8 1 u = u (---
I 1-p2 

1-p 
2 

(iii) Player two accepts the cut and player one does not: this 

is syrnmetric to (ii) o 

1-P l 
u1 = PIo u (O) + (l-p1- t .- -u (--=---=-c:::.-1-8 2 

1-8 2 u = u(---
2 1-Pl 

(iv) Both players refuse to accept the cut: 

w = 1 

w = 2 
'* 



~ 
Yes 

H 
~t 

E-t 
(J) 

o::: 
H 
~ 

~ :x: 
E-t 

I:L! 
O 

(J) 

o::: 
~ 
~ 
o::: 
O 
~ 

No 

.. 

l-p 
u( 1 

l-P 2 

l-o 
~ 2 

u(--=
l-p 

1 

This gives us the following payoff configuration: 

IDRKERS OF THE SECCND FIRM 
Yes No 

,-

/ 

/ l-e 1-8 
u( 

. 1 
} 

/ 
u( 1 

l-e / l-p 
} 

2 / 2 
/ 

/ 

/ 
/ 

,/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ l-e 

/ 2 / 
u( l-e 

) / . 
/ 

P2° u(O}+ (l-P2) u( / 1 ,/ 

/ ,/ 

/ / 

/ 

Pl° u (O) Pl' u (O) + ,/ + 
l-p / 

l-p 
(l-P l) o u( 1 ,/ + 1-8 ) 1 

2 ,/ + (1-P1 ) o u( l-p ) / 
/ 2/ 

/ / 

,/ ,/ 

/ ,/ 

/ 1-8 / 

,/ " ( 
2 ) / ... \ 

/ l-p / 

/ 1 / 

,/ 1>2 oU (O) (l-pio u( ,/ + 

,/ 
I., / 

o 7 o 

/ 
/ 

/ 

/ 

l-p -2 
) 

1-8 1 
_. 

,/ 

,/ 

,/ 

/ 

/ 

l-p 2 
l-p 

) 
1 

As it will be seen in the example in the next section 

anything can aCcur in such a situation: any of the four confi-

gurations can be achieved as Nash equilibrium for a convenient 

choice of the parameters e l' 8 2 , P l' P 2 . 
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However in the symmetric case, Pl=P2=op and e
1

=e
2

=e we 

can prove our first result: 

Theorem 1: rf u € c1 
and u'>O always, then there exists a cl 

increasing functionp*(9)<8 much that p~p*(e) => (NO,NO) is Çl 

Nash equilibriunn. 

Proof: Without 10ss of generality we can assume u(O)=O. By de-

finition (NO,NO) will be non- cooperative equilibrium of this 

o game whenever uI (NO ,NO) ;> UI (YES ,ID) and u
2 

(NO ,NO) ;> u
2 

(NO, YES ) . 

This means in both cases the same inequality: 

(l-p). u(l) ;> u( i=~ ). 

Let us show first that there exists p*(e) such that (l-p*).u(l)= 

l-e 
=U(l_p*) ~ e E [0,1[. ~f e=o,p*=O. Suppose e E ]0,1[. Then we' 

l-e 
have to 100k to the function t(p)=(l-p). u(l)-u(l_p) 

t(O)=u(l)-u(l-e) > O (since U:'>O). rf p-+l 

l-e -
hence u(l_p) gets bi9ger than u(l) =>3p 

then (l-e) -+ + 00 and 
l-p 

such that oIe (p) < o. 

Therefore we have, that there must exist p* such that t(p*)=O. 

1-8 
The uniqueness of p* is immediate, since t' (p)=-p- 2 . 

l-e (l-p) 
u' (-1--) < O V p. The fact that p*(e)<e follows immediately from -p 

the definition of p* and u'>O. Now, applying the implicit functian 

theorem to F(8,p)= t(p) we have that p*(e) is a c l function from 

aF the fact ap = t' (p)<O V(8,p). To calculte the sign of p*' (e) = 

= aF/aF 
ae ap' 

p~op*(e) 

b
. aF 1 elng -- = --

ae l-p 

=> ~ (p) o~ ~O. 

This concludes the p r 90f • 

u' ( l-e ) > O => p*' (e) > O Pinnally observe that 
l-p 

QED. 

Now we have the second theorem: 
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Theorem 2: Under the sarne hypotheses of Th I, there exists 

p**(8) E c l , such that p < p**(8) ~ (YES,YES) is not a Nash equi-

librium. 

Proof: Analogous to Th 1. QED. 

Corollary 1: Under the assumptions of Th 1 if P < Min {p* (8) ,p**(8)} 

then (NO,NO) is the unique Nash equilibrium of the game. 

Proof: (NO,NO) is Nash from Th 1. (YES,NO) and (NO,YES) cannot be 

Nash from the fact p 

YES) is not Nash. 

strictly less than p*(8). From Th 2. (YES, 

QED. 

Corollary 2: Under the assumptions of Th 1, if P > rnax {p* (8) ,p** (8)} 

then (YES,YES) is the unique Nash equilibrium of the game. 

Proof: Irnrnediate consequence of the proof of Th's l and 2, sirn-

ilary to Corollary 1. QED .. 

The interpretation of these results is qui te clear: when 

the probability of being fired is low enough (compared with some 

increasing function of the wage cut), then it pays to refuse to 

cut the wages. This seerns to be a quite good explanation for the 

fact that during big recessionsthe workers accept the wage cut: 

the probability of being fired is higher. AIso it is clearthat the 

lower is the proposed wage cut the less should one think on ref-

using it. 

Let us make some remarks on the case we have n firms, 

alI with the same p. 's and 8. 's. Again, the case (NO, ... NO) gives 
- 1 1 i-th .. 

the payoff (u(O) = O): u. = (l-p). u(l). The case (NO, ... ,NO,YES, 
1 

. 1-8 
NO, ... ,NO) results ln: u. = u (-1--). Similary (YES, ... YES) gives 

1 -p 
i~th .. l:::-L Ui = u(l) and (YES, ... ,YES, NO, YES, NO, ... ,NO): ui = (l-p) u(l-8). 

It follo.vs that resul ts analogous to Th' s 1 and 2 also apply to this 

case, showing that the model is consistent with the increase in 
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the number of firms. 

5. AN EXAMPLE 

ln this section we will compute alI the equilibria in 

the case u(x) = x, and the assymetries are in the problem. 

YES 

NO 

We have the following payoff configuration: 

1-8 1 

1-8 
2 

(l-p 1) 

1-8 2 

YES 

2 

WORKERS OF THE 2nd FlRM 

1-8 
2 

1-8 1 

1-8 2 

l-p 
1 

1-8 
1 

l-p 2 

NO 

lf Pl = P2 = p and 81 =8 2 = 8, and one made the calcu

lations, one would see that p*(8) and p**(e) coincide.We can ~ute 

p* (8) = p** (8) = 1- JT=8'. But because of the assymetr.i..es we 

have nine cases. We will consider only four of them. The other 

five are just degenerate cases of these four.: 

and P2 < 1- Jl- 8~ 
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This implies (NO,NO) is the unique Nash equilibrium 

(ii) P1 < 1 - Vl- 8 • 1 
and Jl- 8

2 

This implies (NO, YES) is the unique Nash equilibrium 

(iii) Pl > 1 - and p < 1-.- 2 Jl- 8 
2 

Analogously (YES, NO) is the unique Nash and finally: 

> 1- Jl-8 ' 
1 

being the unique Nash. 

6. INCREASES IN NOMINAL WAGES 

1- Jl- 8 i 

2 results in (YES,YES) 

In this situation the apparently inocuous hypothesis 

(c) is crucial. In facto Let us suppose it prevails an unemploy-

ment rate of ó% uniformly in alI the unions of the firms. Also 

assume the workers are offered the following scheme ( this scheme 

is compatible with the behaviour of the firms, as described in 

paragraph 2): 

(g) We will increase your wage in 8% or recontract p% of the 

unemployed ofyour union. 

Now, if the workers decide only in a selfish way, it 

always pays to him to accept the wage increase. This is obvious 

from the fact that his relative position in society c~never be 

worsened in case his wage increase and the number of unemployed 

peolple remain the same. 

Nevertheless, this will not hold if the employees care 

about his companions. To make the calculations, let us compúte. 

the average wages, under the assumption that the same pIS and eis 
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prevail. 

Before the offer w = o. O + (l-o). w = (l-o) w. 

-
If they accept: w = o . O + (l-o) w (1+8) 

If they do not accept: w = (o-p). O +(1-0 +p) w = (1-0 +p) w. 

matrix: 

YES 

r-l 

~ 
H 
~ 
I 

U) 

ri! 
ri! 
:>t 
O 
H 
P4 NO :8 
ri! 

This gives us, in the two firm example, the payoff 

EMPLOYEES - FIRM 2 

YES 

(1-0 + I' ) 
u (1-0) (1+8) 

u ( (1- o) (1+8)) . 
l-o +p 

NO 

U((l-O) (1+8»)' 

1- Ó+p 

( 1- O+p } 
u (l-o) (1+8) 

u (1) 

u (1) 

For these calculations we su~posed that only the em-

ployecl-workers decide about the cut. Otherwise the utility of 

the players would differ. From this we have our last result: 

Theorem 3: If o > 
e , then there exists p such that the 

1+8 
workers will refuse the wage increase . 
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Proof: By the fact u'>O we need only compare the arguments of the 

functions. we want (NO,NO) to be nash. That is to say u1(YES,NO)~ 

~u1_(NO,NO) (the other inequa1ity is identica1) 

(YES NO)= «(1-:0)(1+8» 
u 1 ' u 1-a+p 

then this is the saroe as requiring 

(l-o) (1+8) ~ 1 
1-a+p 

We wi1l use the strict inequa1ity, because othewise this wou1d 

mean any configuration gives the saroe payoff. Hence it is enough 

(1 o) (1 + 8 ) < 1-o +p p >(1-0)8. 

As o > 1!8 we have: o > (1-0)8 ~ :3 p such that 

o > p> (1-0)8 and the resu1t fol1ows. QED. 

-The econorniéintuition behind this resu1t is c1ear: if the unemp10yment 

rateis.high enough, then the-union wi11 take care of its unemp1oyed, 

even when on1y the emp10yed decide about it. On the other hand 

if o is lowenough (0<8/1+8), then every increase is accepted. 

Also we have that it the unemp10yment cut is low (p«l-o)e.then 

a1so the wage increase is accepted. 

7. CONCLUSION 

A model which provides a rationale for the resistance 

of the workers to reduce their nominal wage is presented. There 

is no '']{ inked" like supply or demand curves. There is no "money 

-illusion". Instead the behaviour is obviusly utility maximizing. 
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The model also allows that the wage goes down in some situations, 

that are clearly the ones in which the probability of being fired 

is ht9h enough. Moreover, the conclusions are robust to the n~r 

of firms. We include also a section in which wage increases are 

discussed within the framework of the modelo In this case wage 

increases are refused only in case of high prevailing unemploy

ment rate and also high cut of unemployed employees by the firms. 

Another message we wanted to make clear isnever to 

believe in nominal wage flexibility (downword) to the adjustment 

of the economy: either ir must happen through the price leveI or 

should be done in a centralized way, unilaterally (this because 

the situation that everybody is with the wage cut is Pareto opti

moI in the context of the model). 

For further developments we would think upon closing 

the model, by including unamployment in the utility of employees 

and the production side together. Also one could try to relax 

the hypotheses, specially the one concerning strikes. 
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The Brazilian economy is undergoing the great

est depression of the economic activity in this ~entury. 

Output per capita has been falling for three years, has fallen 

fO.ore:_ than in the other two extreme experiences of recession., 

.and there is no upturn in sight. Figure 1 shows a comparisop 

of the 1928-33 depression, the recession of the 1960s and the 

current depression. Not only is the current decline in activity 

as deep as in the 1930s. (using conservative estimates), there 

is not even assurance that growth will resume sharply by ~85. 

Figure 1 OUTPUT PER HEAD IN THREE RECESSIONS 
(Peak Year = 100) 
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The deep depression of industrial activity is 

reinforced by the drought in the North and the floods in the 

South. Social progress is set back by a large measure and the 

prospect for a stable transition to democracy is becoming 

doubtful. 

Table 1 Real Per Capita GDP 

1928-34 100 97.7 91.4 87.0 87.3 96.7 

1962-68 100 98.1 97.9 97.2 99.5 101.3 

1980-84 100 95.4 93.9 88.2 85.9. 

Source: RBE,3,l982 ahd Ralph ZerkowSki 

Note: Population growth in 1980-84 is assumed to be 2.6%, the 

growth rates of GDP for 1981-84 are -2~0%, +1%, -3,5% 

and 0%. 

1. Background 

The background of the current crisis can be 

seen in Table 2. The two oil shocks inc,reased the import bil1 

relative to export earnings. The slowdown in growth in 1974-78 

was sharply reversed in 1979 and 1980 when high money growth 

and a depa:rtur~·from the crawling peg tradition of a decade 

led to a sharp increase in nominal spending, output and inflation. 

By 1981 the persistently high real price of oil, the enormous 

increase in world real interest rates and the world recession 

set the stage for an external balanc~ and debt crisis. In 1982, 

even though economic activity had been reduced, oil imports and 

int~rest payments exactly equalled export earnings, leaving 

other imports and non-interest services to be finances by fuctner 

external borrowing. 
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T ab le 2 Br az i 1 Growth and the ExternaI Balance (Annual Averages) 

1971-73 1974-78 1979-80 1981 1982 

G)P Grcwt:h (percent. dlan~) 12.5 7.0 7.4 - 2.0 1.0 

CUrrent account c1=ficit 
Cbillion doll~) 1.5 6.2 11.8 11. 7 12.5 

ExpJrts Cbillion dollars) 4.6 10.3 17.7 23.3 20.2 

Interest Payrrents 
Cbillian dollars) 0.5 2.2 6.5 10.3 10.7 

Oil Inports (billian dollars) 0.5 3.5 8.1 -11.0 10.2 

Sourre: Data Resources, Inc. ,and es tima tes 

The externaI shocks certainly are the chief source 

of the balance of payments crisis. But it is al~o case that 

the authorities were singularly inapt in managing the externaI 

balance. Following the 1979 maxi, the real exchange rate was 

allowed to appreciate throughout 1980-81. 

Table 3 The Real Exchange Rate 

1975-77 1977-79 1980 1981 1982 July 1983 

95 100 103.2 95.0 99.2 133.5 

Note: US GNP deflator relative to Brazilian IGP-DI 

The 1980-81 real appreciation relative to the U.S. 
, 

is alI the more significant in that the U.S. at the same time 

appreciated by as much as 20% relative to major industrialized 

countries. On a multilateral basis the Brazilian real awreciatian 

thus was very large. The real depreciation by July 1983, on a 
, 1 

multilateral basis was of the order of only 10-15%. 

lOn an~efféttive real êxchange rate basis the cruzeiro depreciated 

by 14.3\ between December 1978 and February 1983.See Instituto 

Brasileiro de Economia Banco de Dados Financeiros. 
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Moreover, even as the crisis was approaching. the 

authori ties g:enerously increased access· to foreign exchange. 

In 1982, for example, the international tourist expenditures 

by Brazilians amounted to nearly $U.S. 1 billion, more than 

three times the 1980 leveI. The at tempt to avoid an open crisis 

prior to the falI 1982 elections led to a run-up of shortterm 

debts of nearly $U. S. 10 billion. In early 1983 themisrnanagerrent, 

with the active support of the U.S., was crowned by an absurd 
, 

IMF program the failure of which was widely understood from 

the very outset. 

The behavior of economic activity can be explained 
, 

along conventional lines by monetary and fiscal policy. Table 

4 shows the change in real belances, the average real rate of 

interest (on LTN overnight), and a measure of the inflation 

adjusted budjet deficit as well as real growth. 

Table 4 The Determinants of Economic Acti vi ty 

1980 1981 1982 1983 

Real Interest -23.0 4.5 18.0 -7.0 

Real Growth 8.0 -2.0 1.0 -3.5 

Real Base Money. (%) -8.4 -28.4 -7.3 -15.3 
-- ---_ ..... ,;=--~,~~ 

Budget Deficit,CDP 6.7 5.6 6.0 2.7 

Note: Real interest rates in 1983 through June. Budget deficit 
estimate according to Doellinger (1983), real balance 
change measured June-to-June, real growth estimates accord 
ing to Zerkowski. . 
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Neither the change in real balances nor the change 

in the budget deficit represent appropriate measures of policy. 

The former reflects the endogeneous adjustments of velocity, 

the o~her the cyclical response of tax receipts and problems 

in inflation, adjustment of public debt. Even with these prcblerrs, 

however, i t appears qui te obvious that the 1981 recession is, 

due to a sharp tightening of money not outweighed by the upward 

adjustment of velocity. In 1983 the deep cut in activity is 

again due to tight money and fiscal tightening. Tight money 

here, of course, means a rate of nominal money growth that 

fails to accommodate the rate of price inflation. The latter . 
is determined largely by lagged inflation via indexation but 

also by supply shocks stemming from real exchange rate changes 

and the real prices of materiaIs or public sector goods. Fi~ 

2 shows the real rate of interest and the pattern in 1981-82 

explains the brief resumption of some, though small, growth 

in 1982. 

Figure 2 also helps explain the behavior of the 

real stock of public debt outstanding. (See TableS ). The large, 

negati ve real interest rates in 1979-80 anounted to an Argentinian

style repudiati,on of the debt. The real value of debt in the 

hands of the public deolined between December 1978 and December 

1980 to nearly one half its previous leveI. Large deficits, 

financed by debt issue in an attempt to contain money growth, 

then restored the former real debt while raising real interest 

rates. The first half of 1983 has witnessed another, though 

minor, reduction in real debt in part due to interest rate 

controls. 
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Table 5 Money, Debt and Prices 

Prices Base Debt Real Debt Real Base Debt 
. (Million Cr) GNP 

Dec.78 100 241.8 313.8 100 100 

Jun.79 125".0 279.3 398.6 101.6 92.4 6.4% 

Dec.79 177.2 445.9 397.4 71.5 104.6 

Jun.80 248.9 508.9 485.7 62.2 84.6 3.7% 

Dec.80 372.6 699.5 615.7 52.7 77.6 

Jun .. 81 , 541.0 793.4 1257.4 74.0 60.6 4.8% 

Dec.81 727.2 1188.1 2274.2 99.7 67.6 

Jun.82 1069.2 1452.6 3965.6 118.2 56.2 7.5% 

Dec.82 1452.3 2219.3 5462.8 119.9 63.2 

Jun.83 2429.6 2795.5 7681. 7 100.8 47.6 5.8% 

Source: BCB Boletim Mensal and Conjuntura Economica, BCB Relatório 

1981 and estimates. 

2. Outlook 

The current 1983-84 outlook for key macroeconomic vaciables 

is shown in Table 6. The prospective IMF-3 that is now under 

negotiation involves budget trimming, an extremely sharp reduction 

in inflation as well as a tight target on the current account. 

Table 6 The 1983-84 Outlook 

Growth 

Inflation 

Pub1ic Sector Deficit
a 

Inflation Adjusted 

Unadjusted 
b 

Current Account 
c Money Growth 

- a 
Percent of GDP 

b 

1983 

-3.5 

160 

2.7 

15.2 

-6.5 

90.0 

Bi1lion $U.S. 

Source: Newsoaoers and rumors 

1984 

o 

55 

o 
7.0 

-7.0 

50.0 

COecember-December 
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It is very doubtful, at this stage, whether such a 

program can infact be implemented and whether the fiscal 

stabilization and inflation reduction are possible without a 

far more severe cost in terms of output losses. The current 

account target of a $ 7 billion deficit implies a traCe surplU3 

of about $9 billion, a number' far in excess of current trade 

performance. Unless the trade improvement is to come from a 

further compression of economic activity reliance must be 

placed on a sharp improvement in world markets and a sustained 

gain in Brazilian competitiveness. 

But there appears li ttle reason for optimism in world 

markets. It is true that the world recovery is underway, and 

for the moment quite firrnly so. But forecasts of the magnitude 

of growth in income in industrialized countries, and of world 

trade growth, are very low. They certainly are lower that the 

ordinary rates of recovery from a world recession. 

Table 7 The World Recovery 

1971-81 

U.S. 2.8 

OECD Countries 3.0 

Source: IMF, OECD, DRI. 

1983 

3.0 

2.0 

1984 

4.5 

3.3 

1984-86 

4.0 

2.9 

Note from Table 7 that growth in 1984-86 is expected 

to be less than the average growth rate of the 19 70s. Thus the 

recovery, by all accounts will be slow and not supportive of 

dramatic export growth. Forecasts by the IMF for manufactures

exporting LDCs for the period are for 6.5% average growth in 

export volume and no terms of trade changes. Export values thU3 

would be growing at about 12% per year. Finally interest rates 

are not forecast to come down in the near future because reoove:r:y 

comes increasingly into conflict wi th the disinflationa:r:y setting 

of nominal money growth. The outlook in the world economy for 

for several years ahead thus emphatically suggests that no sudeen 

relief can be expected from that side. 
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It is also worth stressing that massive institutional 

relief--Iongterm loans from the Fed or the U.S. Treasury-- are 

entirely out of consideration, given the enormous political 

budget problems on the U.S. home fronte Nor can it be expected 

that the IMF will suddenly turn out to have resources sufficient 

to suspend budget constrains for alI major debtors. Tax payers 

in developed countries, certainly the politicians that rep~ent 

them, have little sympathy for this solution. Finally, beyond 

doUbt, an immense bout of world inflation to solve debtors 

problems is not in the cardo 

It is worth stating the precise outlook in the world 

economy to appreciate that any solution to Brazilian problems 

must come almost entirely from domestic ini tiati ves. At p~ent 

the procedure is "muddling through". Experts in financiaI 

markets are fond of saying that the world debt problem is 50 

serious that it is essential not to adopt a clear line of actian 

since such a line does not exist, except for default. 

But the sheer passage of time can, in this view,perhaps 

solve the problems. On one side growth in world markets àoes take 

place, on the other hand countries do get accustomed to sU3tained 

depression of domestic activity as is clear, for example, from 

the U.K. experience. Muddling through with a sequence of short

term crisis loans and never fulfilled stabilization programs 

thus appears a way of continuing the system. But it leaves open 

the question of what comes after the current loans are renewed 

for the third or tenth time. 

The current system may be in the interest of financiaI 

markets. It certainly is 50 compared to an aI ternati ve of-outright 

default. It may even, compared to that alternative, be in Brazil's 

interest. But the question must be whether there is not an 

alternative program that can make Brazil, and perhaps even 

financiaI markets come out ahead? The deep depression of activity, 

the plans for further deterioration, and the unencouraging outlook 

in the world economy suggest that it is now time to look for 

quite different policy options. 
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3. Stabilisation Program 

The chief objective of the stabilisation program 

should be to increase real activity with a maximum of long

term financiaI stability. The recommended program has three 

features: 

(1) A significant' real depreciation 

(2) A refundins of the externaI debt 

(3) A domestic debt consolidation 

Refunding: The current policy of muddling through means that 

domestic activity is sharply depressed so as to contain ~rts. 

In the meantime the real debt is growing at a high rate reflecting 

the large real interest rate that is being paid, in part as risk 

premium, on the debt. There is no reason to assume that the sheer 

passage of time improves the externaI solvency of the country 

since the real rate of interest that is being paid exceeds the 

trend growth rate of exports or any other suitable trend bench

mark. The muddling-through strategy thus implicity involves an 

element of longrun instability. Moreover, in the shortrun the 

management of the debt completely absorbs the attention of pJlicy 

makers at the expense of macroeconomic management. It also 

absorbs the attention of financiaI markets whose focus shifts 

from the financing of production to unproductive speculation. 

Refunding "t::he externaI debt would take the follOvVing 

form: The government unilateraly declares a refunding. AlI 

externaI debt is assumed by the government and the creditors 

are issued a bond in the value of their claim. The bond (~alled 

Refunding 1983, for historical continui ty) carries the follOvVing 

terms: 

i.Five year grace period 

ii.Twopercent real interest 

iii.Thirty years maturity 

iv.The bond is negotiable (tradeable) 
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The first essential feature is tradeability. This 

will make it possible to divorce the Brazilian balance of 

payments problerns from the peculiar problerns of their creditors 

who happen to be cornrnercial banks. The proposal reverts to 

the earlier pattern of capital market finance of developing 

countries. Specifically it becomes possible for cornrnercial 

banks to sell their clairns in the capital market. Who would 

buy such a claim? The analogy here wi th NY Ci ty bonds is 

helpful. When the Ci ty of New York was on the brink of default-

with much less recourse on the part of creditors than in the 

Brazilian case-- NY bonds were traded at high yields and 

widely held by a daring public including professors, persion 

funds, insurance companies, etc. The sarne used to be true of 

Brazilian onds in 1920s or 1930s and there is every reason 

to return to this pattern. 

The grace period is essential to provide shortterm 

room on the externaI balance while world recovery is underway 

and while domestic restructuring to a more export oriented 

direction is taking effect. It also provides room for shortrun 

dornestic relief. 

The refunding would schedule a fixed real rate of 

interest of 2.5 percent per year. The longrun real returm on 

U.S. government bonds in the period 1930-80 was about 1%. Thus 

the proposed two percent is a significant premiurn. With these 

terms i t may stil1 be the case that the vaI ue of the bond in the 

open market could suffer a capital 10ss. Banks therefore, upon 

trying to liquidate their holdings would suffer some book losses. 

But, of course, the loans that are currently held are not e:xp=cted 

to pay with probability one. Thus it is quite conceivab1e that 

banks actually receive in this form terms more liquid and with 

a sma1ler capital 10ss than is likely as things stand now. In 

other words banks might like the scheme. But even if banks were 

to suffer a capital loss we rnight ask how much it can arnount to. 

Surely many peop1e would be wi lling to hold s uch a bond (a srnall 

part of their wealth in such a bond, of course) at a yield of 

20%. It seerns quite plausible then that capital losses would 

be limi ted to well wi thin the bounds of current reserve a1locations. 
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The maturity period is somewhat arbitrary. It should 

not be less than 15 years, but other than that little can be 

said since ultimately much of the debt issue might be rollro 

It is only essential to remove from close sight, though not 

from consideration, the perpetuaI negotiation over principal 

and interest. 

Real Depreciation: A large real depreciation is required to 

make the refunding credible and to allow a sustainable recovery 

of output and growth. On the externaI side the real depreciation 

is necessary in order to generate ultimately the revenues with 

which to service the externaI debt. On the domestic side it is 

essential in order to make sure that this can happen 

conditions of high employment. 

under 

It is immediately essential to recognize that the 

depreciation earlier this year is by far insuffcient to promote 

the required adjustment in the fullemployment current account. 

There are several reasons for that contention. First, Brazil 

competes with other LDCS (Argentina, Mexico, Chile, Korea, 

Portugal,etc.) each of which has undertaken large real 

depreciations to gain externaI competitiveness. At the same 

time, protection is increasing. Thus, merely to stay even, a 

larger real depreciation is required. Second, on the domestic 

side the elimination of the deficit directly deteriorates the 

trade competitiveness of international sector by removal of 

subsidies. To compensate the elimination of subsidy and restore 

high employment real depreciation is required. Finally to 

eliminate unemployment and ensure continued employment of 

resources released by the public sector increased export 

competi ti veness is required. The required further real 

depreciation is an open question but 30% is certainly not too 

much,once higher world real interest rates and oil are considred. 

As a policy for improvement in the externaI balance 

and as an employment policy real depreciation works with two 

limitations. First there are lags in the response of traàe flONS 

toa gain in competitiveness. These lags may be of the order 

of a year or two or more when investment in machinery, plants, 

product design or marketing is required to take advantage of 

enhanced competitiveness. That implies that once the need for 
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real depreciation is recognized the sooner the depreciation 

takes place the better. It also makes a grace period on the 

externaI debt alI the more importante 

On the employment side real depreciation may have 

adverse shortrun effects. This occurs because the traàeresponse 

is slow while at the same time the reduction in spending on 

domestic goods due to the implied real wage cut rray be significant. 

This is alI the more the case when the depreciation raises the 

real prices of goods with inelastic demands--food, gasoline,etc. 

With increased domestic spending on these importables goods 

spending on other goods and hence employment may suffer. 

Because real depreciation, just in the same way as 

the removal of domestic subsidies, has shortrun adverse effects 

on employment an offsetting employment policy is desirable. 

Temporary employment subsidies or a more gradual elimination 

of pUblic sector programs is suitable to dampen e:rrploynent shod<:.s 

in the adjustment processo 

InternaI Debt Consolidation: In Chile and Argentina the balance 

of payments crisis, depression and high real interest rates 

have shifted the focus of attention from productive activity 

to the capital market. High realized real rates of interest 

(though perhaps not anticipatedly high) have redistributed 

income from operating firms to bond holders. Firm that have 

not gone bankrupt have increasingly found it more profitable 

to hold financiaI assets (dollars or overnight paper) than 

engage capital in real activity. The uncertainty aboutrelative 

prices and demand makes production much more risky than the 

holding of paper assets. 

This turn of events has led to an ultimate _over

determinacy of financiaI markets. Firms pay real interest 

rates on commercial loans far in excess of the real return of 

capital. BanJcs come to own firms I at least on paper, and 

ultimately accumulate via high real rates of interest claims 

that exceed the value of assets. At that point, the depositors 

(unless the deposits are government guaranteed) 

become stockholders and a first point of vulnerability arises. 

Deposits at this stage will typically be guaranteed. Ultimately, 

in one way or another, the financiàl system must be rnade viab1e 
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again by deciding whether the government rescues the money 

holders by assuming the bad debts or whether the owners of 

the bank equity and residually the depositors suffer a loss. 

The latter of course is called a monetary reformo 

Brazil has not moved to the point where the system 

of financial institutions is overdetermined to the point of 

requiring nationalisation or monetary reformo But it certainly 

is the case that the tight money policies of the coming year, 

cornbined with a budget deficit that might not come altogether 

under control, will again make for high positive real rates 

of interest. Anti tipated rea:l depreciation further reinforces 

that tendency. 

With that outlook one must question the basic p~se 

of the currency policy packages and ask for radically different 

alternatives. I assume that three objectives must be observed: 

Full employment growth, stability of inflation below 100%, and 

the prospect for a sharply improving externaI balance. At present 

attention has concentrated on cutting real wages through real 

depreciation and the removal of subsidies and on cutting the 

real profitability of firms by raising financiaI costs and 

material costs at the same time that aggregate demand is cut 

through super-tight money. In other words, stabilisation policy 

is making war on the productive sector of the economy. 

The alternative is to improve the budget situation 

dramatically by a consolidation of the internaI debt. The 

government reduces the va'lue of i ts interest bearing liabilities 

by a specified arnount, say to 20%. For every Cr$l million_ of 

liabilities the debt is reduced to only Cr$ 200.000,00 . At 

the same time, alI government debt is consolidated into cru

zeiros thus abolishing dollar denominated clairns outstanding. 

The measure will save budget resources of somewhere between 

7 and 12% of GDP by the stroke of a peno It is an alternative 

to the massive and often indiscriminate cuts of in the budget 

and the attempt to cure the budget by reductions in real wages. 
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On the macroeconomic side debt consolidation that 

involves a reduction in the real value of assets will, of 

course, imply a reduction in aggregate demando But that will 

presumably be quite a bit less than is involved in the present 

sani tation process where cuts are applied directly to aggregate 

demand or almost directly by cutting real wages. Moreover the 

sharp improvement in the budget will make it easily possible 

to conduct a more gradual program of improved allocation of 

resources in the public sector and to use in the shortrun 

emergency programs to sustain employment and improve through 

aggregate demand the solvency of firms and local governrnent. 

Keynes in discussing public finance and the value 

of money has made a force fuI case for a consolidation of 

debt or "capital levy,,:l 

"A levy is from the practical view perfectly 
feasible, and is not open to more objection 
than any other new tax of like magnitude. It 
is to be regarded as the fairest and most 
expedient method of adjusting the burden of 
taxation between past accumulations and the 
fruits of present efforts, whenever, in the 
general j udgment of the country, the discouragerrent 
of the latter is excessive. A levy is to be 
judged, not by i tself, but as against the praG 

ticable alternatives. Experience shows with 
great certainty that the active part of the 
community will not submit in the long run to 
pay too much to vested interest,and,if neressary 
adjustment ;is not made in one way, it will be 
made in another- probably by the depreciation 
of the currency." 

Keynes also recognizes: 
"It is the rational, the deliberate method. 
But it comes into conflict with the deep 
instincts by which love of money protects 
itself. 
Changes in death duties, income tax, land tenure, 
licensing game laws, church establishment,feudal 
rights, slavery and so on through alI ages,have 
recei ved the same denunciations frem the absolutists 
of contract, who are the real parents of revolution." 

1 J.M.Keynes Tract on Monetary Reform, MacMillan,1923,pp.57-58. 
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Inf1ation: Some inf1ation has long been the way of 1ife and 

pub1ic finance in Brazil. Inflation rates of 40 percent were 

entirely compatible with sustained, high growth and even a 

stab1e 100 percent seemed not to upset the economy too much. 

It is clear, however, that the current corrective inflation 

with its lack of predictability and the extreme variabi1ity 

of relative prices is quite unacceptab1e and that therefore 

inflation stabi1isation must be one of the priorities. (Of 

course, it is baffling why inflation and not growth shou1d 

stand at the center of discussions between bankers and the 

Brazilian govemment. Presumably willingness to fight inf1ation 

signa1s financiaI orthodoxy and with it wi11ingness to stand 

by one' s debts?) 

Once corrective inflation has taken place, and has 

reduced real wages accordingly, the subsequent disinflation 

need not make further cuts in real wages even with partial 

indexation~ Suppose price inflation is given by inf1ation 

of wages and by the rate of depreciation: 

(I) p = ae + (l-a}w 

Depreciation is concurrently indexed and wage inf1ation with 

a one period lag and a partial coefficient 9, (e=p,w=9p_l):' 

Then: 

(2) p = 9p -1 

is the inflation process which is consistent with rapid dis

inf1ation. Along such a path the real wage remains constant. 

The advantage of partial indexation, as opposed to free wage 

bargaining, is that it provides an immense measure of price 

leveI and real wage stability which are essential to the 

stabilisation programo Once again a comparison wi th Argentina 

is suitable. There,the lack of a strong wage policy has 1eft 

inf1ation free to wander and therefore has made inflation a 

problem which it need not be. 



~ ;K: ~ f ~ }-(;;;;)::r A .R. J{~) >:i. . 

h x7/'f· ~~-~ fo.x)?/d tk ~ jL.f~==~1E~. 

~ ~ f(A) c ('.i;<KJ) -e)kL~ =/.f~)?/x 
1 x //5 ...-::") f(~)~::e· 

b)~//'~~~ 
t:: ~ vf.r ~. e 'l'cl 

~:J. . 
.tt .;1::oéA) ::Ié~H =-,f{x<\) )~/IO • (~)~?IO.J..:J;: 

~ ~ M jeA-)cA· 

.:i) t. ~ /.Jo/IO ~ ~o::oí ~~-1}-=í~.J:./())o_ 

• éJ.) /e x{;} // 1 ~ -4 7(.{,~ ~ ~ ~1 >/0 , ~ 
. • .. .k x=Lx~ ~~:::(. 
~ ~~~ 

3) .fe XJ.)~'f ~ ~7(~él.. ~ ~ ~<//o. ~ 

~ ~x~ -:=~ J? X~] . 
./.)~PO 

~ :1) ~ ~ ~~ /'/.)D. 

'. ?to{) ~í ~ ~~~o ftY1 JLF,.t.?é'và ~f ~ 
Jjf{() ~ 

X.l.:l-l-1 ;:: t(K~)::: f ('Ç)== i ~ 5 . e. r·L 

. J,) ~ ?eJ.>//3 ~ ~7/~A-. ~~J.. 

·.X'{~H-1--:::.~~~J~Jc1 ~ ~7(~4. ~(~~7{.-bo~í 



. X7(] ~ ~~7/í ~ 47/~.1. t;~ ]/j ~ ~;:>:i~ 

~ )<::1.. ~e~~'-~ ~ JL~' 

i (A) c:: éod .. ) ~-...k()L3CL3-. t::. ~ Ca»Y 

F7 0 ~ xl.::!· 

~}~ ?C =L ~f~ =Lf~)=J[:yz) .. f2<..t 
.. . 4 -:s-, c.>O c;14 <.lO 

~ ?C'~fé~) JZ ~ ~~"". ~)7 =)~kJ=d 

• 

- O ~R) 

~ x"Ld I ~ u= 'f. 

3) ~ ~ ch.;2· C"6~ 

,M1 

(P;/I 6l-&):::: -..1. + z... .. a.J: ?ir)' 7/ O .I ú.,,", fo. 
d"-"'t!'- j"'j X;~kJ 

~ e-üifo fJ1A ~ li C<..ó f~· 

A B{%) -=: - ;1.. J.- L &Ck)::: I- bO . ~ G> ~/ 
~ --l-:> j-óLJ X ~ o 

~7D 

.u:t;f~ ~ -R-~ ~ ~ 
~ i/o ;/'(5)=0 o .. ild ~ e-('"~)=l0" 

~ f 7 j. !P.R. ~ ./;R. af;a{>::i 

. ç~:i lU -1 ~ /JR. i2a '~3- . 
d~j, () 

l/J.e :K ai =-.:i ~ e-{J) + :1 :== d- · 
à'l~ Sd 



iefr- /Cx) -::: d - h ré6c) 1-.:1) ~ ';> (> . 

~ (eéd.)fd) 

/~~ ~ ~ O<e-&)dI=1 -e 
/Y"1 

&-(~ ) + d -= _ ~ -- ~ri-; '/ o a.e k-"::> D~ 
J~1 xJ . 

" j/Jr ~ ~ /Ze~~ ~Ji-ao~5 
/J í 

.• ~ dR~~b ;F'a'<.j 
J~d. ~ :/ 

~ ~ .. / ~~ J'e0)t3=~a .. u - v d ':--.1 IJ 

~ If:i)o:; D} 1(1)-= 1 Jl~'--~ ~ &~/ 

~. 
~ f(x)~ X -d/P{k) ;k" é6 A := (ol00)-~1 y, 

3-

.kt (XIYJ1d7/ O ~ Md ~ t1, · ~ f::: = f. 

~ J. le 17.:1. ~ k7/Í -0 ~'k)/IJ 1 /Le 

í L ::1 ~ .x~f ~ fúe)ZSj. 

~. rJ1A·".~ W{:X)= _~X t b(oodfd..) ..e 
. ~õy.. ~J ~(e-a}tA.-) 

_ ~ + p ~aolàAs{Vz) 
~(xJ- ~~ Jeo{.s:a.) 

tP~ n 



.. 
~~x~~~~: 

y) ~ (! O-c): ) ~ ~(~~' (-1)i >/,.2..Cl/jj'j /~) 
d ~ ~() ;J-J iô x: )-j ir. ~~ 

Q(x) -= ~x -f 4r-4.e-- ~ ~ = 
~ 3 ~ ~#i-ao' ) j=j fd 

· ~ t~~~ô!; fI fJ~;ef~1~- ~ !-) i;-kd 
0'''"1. b) ~:'5~' à- fa' 

(~) ~x-;:!1 .,e e~/!-J.L'"qé..~.) >D 
~ o J.:=j ~) 



! 
I' -

, : \ 

~ :Jc/r } -9 Cv{~)7(.d. ~ Tq)r1·~ 

4e f -<- d 2c.?- f ~ f{z;)::: f·· 

~~~~~ . 
.1e 17 J.-

.. ~ J(~~1 ~L;jck- ~ ptr ~~;z ~-j~~ . 

.Je ~ 407('D ~o?/f)~~2 J<~~ 
~ ~.7('2 71'1 ~ .4 7('40 /4 ~-?r 

.f.e ')L..l A~ -{/ ~rf'" 

» ~: ~ hj(-:=:JÇf'Ó<í<:) :XK~ ::1 ttx 

j+jl(.j.(~JIi(f(::: k'~K) /~ ",~. 

r2úJC- " - ~r~- do-

~~Xo. 

r2fMJ. t. 2"o/17tX~ ~ ~~UCl-~ ~f ~ 
~J ~ ~::11 

, 
i 



; 

• 

ESCOLA DE P6S-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA 

DA FUNDAÇÃO GETúLIO VARGAS 

SEMINÁRIOS DE PESQUISA ECONCMICA 11 

(2a.parte) 

Coordenadores: Prof. Fernando H. Barbosa 

Prof. Clovis de Faro 

"CONVERGt:NCIA DO ALGORITMO DE BOULDING" 

Paulo Klinger Monteiro 

********** 

Data: 22 de setembro de 1983 

Horário: 15:30h 

Local: Auditório Eugênio Gudin 

1 
\ 

) 



, . 

u~~ 

tZ . __ ." . dr~ cb~, 
-'--~------ #- - ~ ~-- ------- ----- _._--_._---,-~_._ •• _--_.~-~-- •• - ._~--... -

.J)~. 
~ ~ ~ ct ' ch /V'-t-f1 ~ 

~ ~e- Á ~ ~ ~ fa ó r6l.l/'A""- 1 

~ ct ~~~~de ~~L-~de 
~ .Â-'j' 4<M ~ I/tâ:: _l! a.i r • 

I O (J Ô.::: O (d f.i)d 

() ~I%V' rt ctr..u~ ~ 

~ ~ ~~ ~ ",.~i'" 
~ V(,J· ~ tr r~ ti< ~ Jl 

.~~~~~~ 
b~k~~~~)~ 

~J/W\~ ~ &'~~ck~ 
",I' ÁVW' ~ ~ ~ ~;.~ 

· kJi. ~ ~O-~~ de-+L 
~ ~ ~ c.,yy& ~ ~ r Clo~O .R Ú-j 710 

M à 7/--1..· 



, 

.. 

()'Y\ 

bo = ir ?Ld 
Lia· 

c1~~ () Ó 

~ K7/d- ~ ~4 
.. / .) ~-~ 

j fJ..K ~ L~ +4-3) 

~ K-=-o .. 

b
k
= A - ~fvr'w)1:+::il 

~(-à&-?L~o) 

fJwJ; ~ ~(~ c-ur~ 
rk ~ ~';<-(;- ~ ~) r tk O-oZOJ>. ~'710 i?rd 

~ (Ã ~ 41>,I K7/ o G&.<1<.6&~ ~ 

r fÃ ~-Q--~ rÃ ~ i"'. 

3. ~~e-~ 
~ jI': [o I o<P ) ----=; fK M1.-e~...e ~-t;-~ 

tJ ~ '- J-) /(x) ~ o M J U l1-e :e=.d-
i)) ~ ~ vl~ f7 D ~(3)~.:i· 



• 

Jej A=[OId(/)-1it..eJ:A~(oló&) 

J{;>c)= ~~("'). J--e r ~ ~ A. 

~j; S(A)cA. 

~! .t =~A j-k)=.d-· ~ ~f(z}~ D /k:r 
~:::o o ~/ j;)1:/~=O y~=:d.../ ~ 
)Y~) .' 

~ d I-A. c i·d,· 

~~~J. 
~ ;t::~A ~; z~f ~J('"t:)~X 

J X~~ -7 J-cX)~ X 

.. [ IJZ ) jI.R. r ~ ~ f tA) c (JIA:?) 

.. I/ ~/ ~ ~ flA)C{o/d.). 
-0 •• __ ._._" ....,;;-. 

~:~) ~ /~ ~~~. 

~ f7d.. ~/(J)=.d/la..)=o. 
r _ o L ~ .L 3- 1J.(ftv. /Ck:) <. o ~...., ~ d. <- o ~ 

JJ(.. ~o ~./Je) 

~. 5-b:: ):::: ;;K:-Jç;q:7.:i /' X 9<-< .Jv{r- :f- (~) :7.1 . .Q 

J(x)~:;;C. ]:e jLA-::"~L ~ oL;I(;;c)<-:1/ 

0 ___ ~ 7/.1. ~ ~ .:f{z) '" ?:::~7/X /.-1-.. 
~ ;r~) 



ESCOLA DE pQS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA 

DA FUNDAÇÃO GETOLIO VARGAS 

SEMINÂRIOS DE PESQUISA ECONOMICA 11 

(2a. parte) 

Coordenadores: Prof. Fernando H. Barbosa 

Prof. Clovis de Faro 

OS CHOQUES DE OFERTA E AS POLITICAS MONETÂRIA E 

FISCAL NA INFLAÇÃO BRASILEIRA 

Data: 06 de outubro de 1983 

Horário: 15:30 

Local: Auditório Eugenio Gudin 

Fernando de Holanda Barbosa 



CB CHOQUES DE OFERTA E AS POLíTICAS MONETÁRIA E 

FISCAL NA INFLAÇÃO BRASILEIRA 

F~,tnando d~ Ho~anda Banbo~a* 

Muito antes da palavra monetarismo se tornar popu-

lar no hemisfério norte, ela já era utilizada na América Lati-

na para denominar um grupo de economistas que identificaram na 

política monetária a origem das elevadas taxas de inflação ob-

servadas nesta parte do mundo subdesenvolvido. Da mesma forma, 

muito antes dos choques de oferta se incorporarem ao jargão ~ 

economistas da América do Norte e da Europa Ocidental, fato es-

te que ocorreu depois da cartelização dos países exportadores 

de petróleo, um bom número de economistas latino-americanos,de-

nominados de estruturalistas, identificavam as mudanças de pre-

ços relativos como uma das principais fontes da inflação em pai-

ses que procuravam acelerar, deliberadamente ou não, o proces-

d . t dI' t -. 1/ so e creSClmen o e esenvo Vlmen o economlCO. 

A abordagem adotada neste trabalho procura integrar 

estas duas correntes do pensamento econômico na formulação de 

um modelo da taxa de inflação que, em forma final, atribui as 

políticas monetária e fiscal e aos choques de oferta causados 

por fatores externos e domésticos as origens do processo in-

I . -. 2/ f aClonarlO. 

* Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fúndação Getúlio Var-
,gas e do Curso de Mestrado em Engenharia de Produção da UFF. 



.2. 

o mesmo conjunto de variáveis que determina a taxa 

de inflação é responsável também pelo nível de capacidade ocio-

sa da economia. Assim, a taxa de inflação e o nível de capaci-

dade ociosa estão intimamente relacionados, e a dinâmica do 
~ . 

modelo pode gerar, de acordo com os valores dos parâmetros es-

truturais e com a evolução das variáveis exógenas, as mais di-

versas situações entre as quais cabe salientar a estagflação. 

Este trabalho tem como objetivo identificar os ele-

mentos comuns que determinaram simultaneamente o nível da ca-

pacidade ociosa e a taxa de inflação da economia brasileira no 

período 1947-80. A segunda seção deste trabalho apresenta um 

modelo estrutural bastante simples no qual as variáveis endó-

genas são a taxa de inflação e o nível de capacidade ociosa da 

economia. Deduz-se, também, as equações em forma final para 

essas duas variáveis, bem como analisa-se as propriedades do 

modelo no curto e longo prazo. A terceira seção relata evidên-

cia empírica encontrada para o período 1947-80, a partir da es-

timação de equações de oferta e demanda agregadas. A quarta e 

última seção deste trabalho contém um resumo das principais 

conclusões obtidas. 

2. Estrutura e Forma Final do Modelo 

A estrutura do modelo que apresentaremos nesta seçao 

tem por objetivo ilustrar o fato de que as ec::uações da taxa de 

inflação e do nível de capacinade ociosa, em forma final, podem 

ser deduzidas a partir de um modelo com'" :características 

bastante simples, que incorpora os instrumentos 
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nas políticas monetária e fiscal e que leva em conta 

os choques de oferta a que tem sido submetida a economia bra-

sileira. 

Admitiremos inicialmente que a quantidade real de-

mandada de moeda mt é função da renda real Yt e da taxa de ju

ros nominal it de acordo com: 

(1) 

. A taxa de juros nomin~l e função da taxa de inflação 

e 
esperada Pt+l e da proporçao do déficit do governo em relação 

ao produto interno bruto: 

(2) e 
= Pt+l + o log 

onde F
t 

é igual a diferença entre gastos do governo e a arre

cação total: F t = Gt - Tt . O produto nominal é igual ao índi

ce de preços Pt vezes o índice de renda real Y
t

. A especifica

ção (2) tem o inconveniente de supor que o déficit do governo 

é sempre positivo, pois de outra forma o logarítimo não seria 

definido no conjunto dos números reais. Todavia, esta suposi-

ção não parece inadequada em países com uma história crônica de 

inflação e de déficits do governo federal. 

A taxa de inflação, por definição, é igual a diferen-

ça entre a taxa de crescimento da oferta de moeda ~t e a taxa 

de crescimento da quantidade real demandada de moeda: 

(3) 



• 

.4 . 

Combinando-se as equações (1), (2) e (3), depois de 

levar-se em conta que Y
t 

= P
t 

Yt , resulta: 

(4 ) 

onde DFt = log Ft/Ft _ l e a taxa de crescimento do déficit do 

governo. Esta equaçao pode ser vista como uma equação de de-

manda agregada que resulta da combinação das curvas I8 e LM. 

A taxa de inflação varia em direção oposta ao crescimento da 

renda e no mesmo sentido da taxa de crescimento da oferta mo-

netária, da aceleração das expectativas inflacionárias e da 

taxa de crescimento do déficit do governo. 

No que diz respeito ao processo de formção de expec

tativas admitiremos a extrapolação pura e simples do passado. 

Isto é: 

(5) 

Outros mecanismos mais complicados de formação de 

expectativas poderiam ser incluídos no modelo em substituição 

à equação (5). Todavia, eles não modificariam em substância as 

fonnas finais das equações da taxa de inflaç~o e do nível de capacidade o-

ciosa, apepas acrescentariam UI'!:! fX'uco !!Bis de álgebra na àedus;ão do m::xlelo. 

A taxa de inflação é igual a uma média ponderada das 

taxas de crescimento dos preços dos produtos industriais e dos 
3/ 

preços dos produtos agrícolas: 
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(6) 

A taxa de variação das relações de trocas entre a a-

gricultura e a industria depende_ba~icamente do comportamento da 

produção agricola. Admitiremos que esta taxa de variação é da-

da por: 

(7) = - 8 A 
t 

onde At é igual à diferença entre a taxa atual de crescimento 

da produção agricola DYat e a taxa de crescimento histórica 

- -
deste setor Dyat , ou seja: At = DYa,t - DYa,t' 

Com relação aos preços industriais utilizaremos a 

hipótese de que a estrutura do setor industrial é oligopolisti-

ca, de sorte que a formação desses preços baseia-se na adição 

de uma margem (mark-up) ao custo variável de produção. Portan-

to, a taxa de crescimento dos preços dos produtos industriais 

é igual a urna média ponderada da taxa de crescimento_s
t 

dos 

salários, depois de corrigida para o aumento qt da produti

vidade da mão de obra, e da taxa de crescimento IT t dos presos 

d - . . . t d 4/ as materlas prlmas lmpor a as: 

(8) 

A taxa de crescimento dos preços das matéria-pri-

mas importadas em moeda doméstica depende da taxa de cresci-

mento dos preços internacionais (TI t) destes bens e da variam, 

ção percentual da taxa de câmbio de acordo com: 
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(9) 

A política cambial administra a taxa de câmbio de 

tal forma a manter a paridade do poder de compra em relação a 

um índice de preços que contém uma cesta de bens que inclui ou-

tros bens, como bens de capital, além dos insumos importados. 

Assim: 

(10) 

onde TI t mede a taxa de inflação internacional. 

A taxa de crescimento dos salários é função da in-

fIação passada, das condições do mercado de trabalho e da taxa 

de crescimento desejada St do salário real, de acordo com: 5/ 

(11) 

onde o nível de capacidade ociosa ht é definido por: ht = log Yt/Yt' 

e Y e o produto potencial da economia. 

Quando substitui-se as equações (7)-(11) na equaçao 

(6) obtém-se: 

(12) e~ A + St - q 
y t t 

.1 

onde 0t = TI mt - TI t é a variável que mede os choques dos preços 

-internacionais dos insumos importados. Cabe assinalar que nao 

seria difícil provar que a variável 0t pode medir também mudan

ças autônomas na taxa cambial, que não obedeçam a regra de pa

ridade como especificada na equação (10). 
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Esta equaçao pode ser interpretada como uma equaçao 

de oferta agregada. A taxa de inflação atual depende da taxa 

de inflação passada,do nível de capacidade ociosa na economia, 

dos choques dos preços internaciºna~s dos insumos importados, 

dos choques agrícolas e dos choques salariais. 

A taxa de crescimento do produto real da economia e 

a variação do nível de capacidade ociosa estão relacionados a-

través da identdiade: 

(13) 

Substituindo-se (13) e (5) em (4), a equação daí re-

-sultante juntamente com a equaçao (12) podem ser escritas atra-

ves do seguinte sistema: 

1 f3 1 o 

(14) == 

1 

+ 

+ 

lJ t 

onde S - s - q representa o choque de oferta que resulta-. t - t t 

ria do fato dos trabalhadores desejarem uma taxa de crescimento 

do salário real acima da taxa de crescimento da produtividade da 

mão de obra. 



li 

.8. 

A solução deste sistema de equaçao de diferenças fi

nitas, a menos de termos transitórios, será dada por:
6
/ 

onde admitimos que a taxa de crescimento do produto potencial e 

constante, o símbolo p reflete a taxa de inflação quando ~t e 

DF
t 

forem iguais a zero, e os polinômios wi(L) e wi (L),.I=I,2,3,4,5 

no ,operador de defasagens L(L Zt = Zt-l)' dependem dos parâme

tros estruturais do modelo de acordo com as seguintes expressoes: 

w) (L) = 

l-L 

[1+<l2Ô-<l2 (l-L)] (l-y) 

/} y 

[1+<l2 Ô - ~2 (l-L)] 8.0 

/} y 
Ws (L) = 
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Logo, não e difícil provar' que os polinômios w. (L) e w~ (L) sa-
l 1 

7/ 
tisfazem as seguintes restrições: 

A interpretação destes resultados é bastante simples. 

Vejamos em primeiro lugar o significado das duas últimas restri-

ções que correspondem a polinômios da equação do nível de capa

cidade ociosa. Na ausência de choques de oferta a equação (16) 

pode ser escrita do seguinte modo: 

(17) 
00 

r 
1=0 

00 

llt-l+ r 
1=0 

w2 *· DF"t . 1 -1 

Quando as taxas de crescimento da oferta de moeda e 

do déficit público forem ambas constantes e iguais, respectiva-

mente, a II e DF o nível de capacidade ociosa da economia se-

rá, então, dado por: 

00 

r 
i=O 

Como cada soma dos pesos wl l's e w21's é igual a 

zero, segue-se que no longo prazo as políticas monetária e fis-

cal não afetam o nível de capacidade ociosa da economia. 

Quanto à taxa de inflação, ela depende, de acordo oom 

(15), da evolução histórica das políticas monetária e fiscal,bem 
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corno de toda a trajetória, do passado até o presente, dos cho-

ques de oferta. Isto é: 

00 00 00 

(l8) Pt = p + L: wli llt-i + L: w2i DFt . + L: w3i °t . + 
i=O l='{) -1 

i=O 
-1 

• 

00 00 

+ L: w4i At . + L: wSi St . 
1=0 

-1 
1=0 

-1 

No longo prazo, situação esta definida quando inexis-

tirem choques de oferta e a taxa de inflação esperada for igual 

à taxa efetivamente observada e quando a proporção do déficit pú-

blico em relação ao produto nominal for constante, a taxa de ex-

pansão da quantidade nominal de moeda será igual à taxa de cres-

cimento do déficit público subtraída da taxa de variação de ve-

locidade-renda da moeda que resulta do aumento do produto poten

cial. Nestas condições chega-se à proposição monetarista de que 

no longo prazo a inflação é um fenômeno puramente monetário,por-

que a sorna dos pesos w 's 
I 

e w 's 
2 

Portanto, para taxas constantes de crescimento da oferta de moe-

da e do produto potencial conclui-se que, no longo prazo, a taxa 

de inflação é igual à diferença entre a taxa de expansão monetá-

ria e o produto da elasticidade-renda da moeda pela taxa de 

-crescimento do produto potencial: p = ll- aI Dy. 

No curto prazo a inflação é um fenômeno bastante com-

plexo pois diferentes choques de oferta, que podem ter como ori-

gem os preços dos insumos importados, a política cambial, a pro

dução agrícola e os salários, são capazes de desempenhar papel 

importante na determinação da taxa de inflação. 
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3. Evidência Empírica: 1947-80 

A evidência empírica relatada nesta seçao para o pe

ríodo 1947-8'0 é baseada no uso de dados anuais e consistirá de 

duas partes. A prim~ira trata das estimativas dos parâmetros da 

curva de demanda agregada e a segunda parte diz respeito aos 

coeficientes da curva de oferta agregada. 

3.1. Demanda Agregada 

A equaçao (4) da seçao anterior pode ser vista como 

-uma equaçao de demanda agregada e de modo geral ela pode ser 

escrita como: 

(19) 

onde os símbolos já sao conhecidos, os a, 's representam os pa-
1 

râmetros da equação e Et é o termo estocástico, sobre o qual 

admitiremos as hipóteses tradicionais de média zero, variância 

constante e correlação serial nula. 

A taxa de inflação pode ser mensurada através de di

ferentes índices. Neste trabalho consideraremos ás-seguintes al-

ternativas: o índice de Custo de Vida na Cidade do Rio de Ja-

neiro (ICVRJ), o Deflator Implícito do Produto (DEFLATOR),o m
dice Geral de Preços, Média Anual (IGPM), o índice de Preços 

Por Atacado (IPA) e o índice de Preços Por Atacado nos Produtos 

Industriais (IPAI). 

A taxa de crescimento da oferta monetária correspon-

de ao conceito MI de moeda, que inclui papel moeda em poder do 
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público e depósitos à vista no sistema bancário. A taxa decres-

cimento da renda é igual à taxa de crescimento do produto in-

terno bruto real. 

A estimação dos coefic~en~es da equaçao (19) apresen

ta alguns problemas. Em primeiro lugar, inexiste uma série que 

traduza fielmente a evolução histórica do deficit público no 

Brasil, fato este explicado em grande parte pelas peculiarida-

des institucionais de nossa economia. Em segundo lugar, é bas-

tante dificil ter uma série que represente adequadamente a ace-

leração de taxa de inflação esperada, pois esta variável não é 

observada na prática. Com relação a taxa de crescimento do dé-

ficit público,admitiremos que ele pode ser medida aproximada-

mente pela taxa de crescimento dos gastos de consumo e de in-

vestimento dos governos federal, estadual e municipal,como de-

finida na Contabilidade Nacional. 

Quanto à aceleração na taxa de inflação esperada as 

estimativas da TABELA 1 supoem que ela seja igual a última 

aceleração observada na taxa de inflação, isto é: e 
flPt+l=Pt-l-Pt-2. 

Os coeficientes de determinação R2 , as estatisticas 

de Durbin-Watson (D.W.) e as estatisticas t dos coeficientes 

de taxa de crescimento dos gastos do governo, de todas as e-

quaçoes da TABELA 1, são bastante bons; todavia o mesmo -nao 

ocorre com a quase totalidade das estatisticas t dos coefi

cientes das variáveis ~t' DYt e fi P~+l' Além disso todos os 

coeficientes da aceleração na taxa de inflação esperada(flP~+l) 

apresentam sinais contrários ao indicado pela teoria, e quando 

a inflação é medida pelo IPA os sinais do coeficiente da taxa 

de crescimento da oferta monetária e da taxa de crescimento da 

renda são diferentes daqueles que a priori se esperava. 



... 
TABELA 1 

Regressão: P
t 

e 
.... ao + a 1 llt + a 2 D'lt+ a 3 !:J. Pt+1 + a 4 DG t 

.-

VARIÂVEL e constante llt PY t 6. Pt+1 DG
t R2 

DEPENDENTE 

ICVHJ 0,72 0,21 -0,99 -0,14 0,79 0,82 

(0,10) (1,23 ) (-1,57) (1,79) (4,61) 

DEFLNIOR 
-5,10 0,15 -0,62 -0,05 0,89 0,91 

(-1,03) (1,24) (-1,40) (-0,93) (7,58) 

IGPM -4,20 0,19 -0,73 -0,05 0,84 0,87 

( 0,69) (1,29) (-1,35) (-0,77) (5,90) 

IPA -12,42 -0,07 0,15 -0,08 1,19 0,77 

(-1,34) (-0,32) (0,18) (-0,89) (5,45) 

IPAI 
'-12, 13 0,06 -0,21 -0,08 1,10 0,81 

(-1,39) (0,28) (-0,27 (-1,01) (5,41) 
, ----

- A e _ p _p Iservaçao: u P t +1 - t-l -t-2 

'oI 

D.W. F s 

2,27 31,72 10,13 

(4,27) 

2,27 70,65 7,03 

(4,27) 

, 

2,18 46,68 8,62 
• 

(4,27) 

1,54 23,24 13,17 

(4,27) 

1,92 20,03 12,37 

(4,27) 

A 

n 

32 

32 

32 

32 

32 

---

I , , 
, 
, 

-

I-' 
W 

,. 
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A primeira vista o veredito das estimativas da TABELA 

1 sobre a curva de demanda agregada (19) é, sem dúvida alguma, 

desencorajador. Todavia, antes de aceitarmos esta conclusão ca-

be investigar. até que ponto as suposições adotadas no processo 

de estimação são responsáveis pelQ resultado obtido. Certament~ 

num país como o nosso, submetido a uma longa esperiência infla

cionária, a hipótese de que à aceleração anual na taxa de in-

fIação esperada é igual a última aceleração observada na 

de inflação deve merecer um exame cuidadoso. 

taxa 

A TABELA 2 reporta os resultados obtidos da estima

ção dos coeficientes da equaçao de demanda agregada quando se 

admite que a aceleração na taxa de inflação esperada pode ser 

aproximada pela aceleração observada no meio de cada ano em que 

a inflação é medida, isto é: ~ P~+l = P~ - P~-l' onde p* e a 

taxa de inflação anual no mês de junho do ano i. Deve-se obser

var que a TABELA 2 não contém estimativas para os coeficientes da 

equaçao de demandá agregada que tem como variável dependente a 

taxa de variação do Deflator Implícito do Produto, pois este in-

dice so e disponível em bases anuais • 

Esta simples mudança na maneira de medir a aceleração 

na taxa de inflação esperada modifica completamente os resulta-

dos apresentados na TABELA 1, como se pode verificar examinanrur 

-se as informações de TABELA 2. As estatísticas t dos coefi

cientes de variável ~ P~+l passam a ser significativas em to

dos os casos e os coeficientes estimados, inclusive os das de-

mais variáveis, apresentam os sinais indicados pela teoria; os 

coeficientes de determinação R2 , as estatísticas de Durbin-Wat

son e as estatísticas t das estimativas dos parâmetros da va-

riável DG
t 

continuam a apresentar a mesma qualidade daquelas 



... 

Regressao: Pt = ao + a 1 ~t + a 2 DY t + a 3 6 P~+l + a~ 0Gt 

VARIÂYEL e R2 
DEPENDENTE constante ~t Dy t 6 P t +1 DG t D.W. F s 

ICVRJ 8,43 0,32 -1,41 0,42 0,53 0,86 2,34 41,56 9,05 

(1,24) (2,07) (-2,42) (3,29) (3,29) (4,27) 

IGP 0;26 0,19 -0,73 0,48 0,73 0,89 2,18 55,70 8,73 

(0,04) (1,27) (-1,29) (4,12 ) (4,38) (4,27) 

IPA -1,35 0,13 -0,47 0,52 0,78 0,85 ' 2,15 39,75 10,58 . 
(-0,17) (0,69) (-0,69) (4,01) (3,88) (4,27) 

IPAI -5,25 0,09 -0,47 0,34 0,92 0,85 2,49 38,30 10,87 

(-0,66) (0,48) (-0,69) (3,05) (4,81) (4,27) 

_ .. - '-

Observação: 6 P~+l = Pt - Pt-1 ' onde pi é a taxa de inflação medida no mês de Junho do período i. 

• 

n 

32 

32 

32 

32 

f-' 
U1 
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obtidas na TABELA 1. Todavia, com exceçao da equaçao do Indice 

de Custo de Vida na Cidade do Rio de Janeiro (ICVRJ), os coe-

ficientes da taxa de crescimento da oferta monetária (~t) e da 

taxa de crescimento da renda re~l tnyt) apresentam elevados er

ros padrões. A soma dos coeficientes da taxa de crescimento da 

oferta monetária e da taxa de crescimento dos gastos do gover-

no é bastante próxima de 1, tanto no caso das estimativas de 

TABELA 1 como naquelas da TABELA 2. Vale ressaltar ainda que 

uma comparaçao das estimativas das equações que correspondem a 

índices alternativos para se medir a inflação revela que no 

caso do coeficiente da aceleração na taxa de inflação esperada 

ele é pouco sensível ao índice de preços utilizado, o mesmo 

nao ocorrendo para os coeficientes das demais variáveis. 

~ possível que os elevados erros padrões das estima-

tivas dos coeficientes da taxa de crescimento da oferta mone-

tária se prendam a problemas de colinearidade entre esta va-

riável e a taxa de crescimento dos gastos do governo, pois a 

correlação entre elas é igual a 0,82. Com o intuito de verifi-

car até que ponto a colinearidade entre as duas variáveis 
~ 

e 

responsável pela baixa precisão nas estimativas do coeficiente 

de ~t' resolvemos fazer dois conjuntos de regressao, em 

um deles excluindo-se uma das variáveis. 

cada 

A TABELA 3 contém informações das estimativas da e-

quação de demanda agregada quando se exclui a taxa de cresci

mento dos gastos do governo como variável explicativa. As es

tatísticas t dos coeficientes de todas as variáveis são signi-

ficativas ao nível de 5% (teste unilateral) e, de modo geral, 

as estimativas dos coeficientes não são muito sensíveis ao ín-

dice pelo qual se mede a taxa de inflação. As estatísticas de 



VARIÂVEL 
DEPENDENTE constante 

ICVRJ 18,88 

(2,69) 

• 

IGP 14;95 

(2,02) 

IPA 13,55 

'(1,59) 

IPAI 11,35 

(l, 19) 

'}o' 

TABELA 3 

',I 

Regressão: e 
P t = ao + a 1 ~t + a 2 DY t + a 3 6 P t +1 

e R2 I 

)Jt DYt lIP t +1 D.W. 

0,73 -2,11 0,57 0,80 2,18 

(6,92) (-3,33) (4,17) 

0,74 -1,68 0,73 0,82 2,29 

(6,62) (-2,50) (5,64) 

0,73 -1,44 0,77 0,77 , 2,45 

(5,72) (-1,85) (5,59) 

0,81 -1,52 0,51 0,72 2,88 

(5,61) (-1,75) (3,70) 

F s n . 

38,22 10,52 32 

(3,28), 

41,17 11,21 32 

(3,,28) 

31,92 12,97 32 

(3,28) 

24,19 14,55 32 

(3,28) 

Observação: 6 P~+l = P~ - P~-l~ onde pi é a taxa de inflação medida no mês de junho do período i. 

• 

. . 

....... ....., 
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Durbin-Watson evidenciam alguma correlação serial negativa en

tre os resíduos, embora os valores não sejam de modo a preocu

par, com exceçao de equação do IPAI, possivelmente em virtude 

da omissão de uma variável rele~an~e. 

A TABELA 4 reporta os resultados das regressoes quan

do se omite a taxa de crescimento da oferta monetária como va

riável explicativa. Os coeficientes da aceleração da taxa de 

inflação esperada e da taxa de crescimento dos gastos do gover

no são todos significativos e não são muito sensíveis ao índi

ce pelo qual se mede a taxa de inflação. Todavia, o coeficien

te da taxa de crescimento da renda real não é significativo ~ 

casos do IGP, do IPA e do IPAI, embora apresentem os sinais llr 

dicados pela teoria. 

~ um fato bastante conhecido na literatura econome

trica que a omissão de uma variável relevante provoca tenden

ciosidade nas estimativas dos parâmetros das variáveis expli

cativas incluídas na regressão. As informações das TABELAS 3 

e 4, comparadas com as fornecidas pelas TABELAS I e 2, revelam 

uma vez mais este fato, pois as estimativas dos coeficientes 

das taxas de crescimento da oferta monetária e dos gastos do 

governo sao sempre superiores aos valores que se obtém quando 

ambas as variáveis são incluídas na regressão. 

À guisa de sumário da evidência empírica que foi a

presentada até aqui podemos enumerar as seguintes conclusões: 

a inflação e a taxa de crescimento do produto estão correla-

cionados negativamente, desde que sejam mantidas constantes as 

demais variáveis; a aceleração na taxa de inflação esperada e 

bastante importante na dinâmica do processo inflacionário; as 

políticas monetária e fiscal desempenham um papel importante m 



.. .. 
TABELA 4 

Regressão: P t 
e = ao + aI DYt + a 2 6 Pt+1 + a 3 DG t 

VARIÁVEL oonstante e DG t R2 
DYt 6Pt+1 D.W. F s n 

DEPENDENTE 

ICVRJ 8,50 -1,22 0,39 0,80 0,84 2,23 48,19 9,57 32 

(1,18) (-2,0) (2,89) (7,99) (3,28) 

• 

IGP .-0,18 -0,59 0,44 0,90 0,89 2,02 72,14 8,83 32 

(-0,03) (-1,05) (3,89) (9,38) (3,28) 

IPA 1,63 -0,38 0,49 0,90 0,85 2,03 53,85 , 10,48 32 

(0,21) (-0,57) (4,02) (8,06) (3,28) 
" 

IPAI -5,17 -0,42 0,33 0,99 . 0,85 2,39 52,44 10,72 32 

(-0,66) (-0,63) (3,06) (9,03) (3,28) 

-

- e_ 
Observaçao: 6 Pt+l - P * - n* onde P~ t ·t-1' 1 

é a taxa de inflação medida no mês de junho do periódo i. 

i 
I 
j 

I 

I , 

I 

f-' 
I.D 
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determinação da taxa de inflação, embora não tenha sido possí-

vel separar as contribuições individuais das políticas monetá-

ria e fiscal. 

3.2. Oferta Agregada 

A equaçao (12) da segunda seçao deste trabalho pode 

ser interpretada como uma equação de oferta agregada em que a 

inflação depende da própria inflação passada, da capacidade 0-

ciosa da economia, dos choques do petróleo e da agricultura,de 

. acordo com: 

(20) Pt = bo + b l Pt-l + b 2 h ~ b O + b A + ~ t ~ 3 t 4 t St 

onde os símbolos continuam a ter o mesmo significado ~e antes, 

e o termo estocástico ~t tem média zero, variância constante e 

correlação serial nula. Cabe assinalar que omitimos da equação 

precedente a variável St= Pt - qt que captaria o efeito de 

aumentos desejados dos salários reais acima do crescimento da 

produtividade da mão de obra sobre a taxa de inflação. Certa-

mente que em alguns episódios da nossa história econômica re-

cente o comportamento dos salários contribuiu para diminuir, e 

em outros para aumentar, a taxa de inflação. Embora reconhe-

cenoo este fato adotaremos a hipótese, a priori e não testada, 

de que os choques de salários não tiveram um caráter sistemá-

tico na inflação brasileira. Uma verificação empírica desta hi-

pótese requer uma pesquisa abrangente que inclusive produza as 

informações estatísticas pertinentes para se tratar adequada-

mente o assunto. 

Nas estimativas da equaçao (20), de oferta agregada, 

a taxa de inflação é mensurada através dos mesmos índices de 

preços utilizados na equação de demanda agregada. A capacidade 

ociosa da economia será medida por duas maneiras alternativas, 
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hiato do produto industrial e hiato do produto total, em ambos 

os casos através dos resíduos da tendência histórica. A variá 

vel que capta os choques de petróleo é igual à diferença entre 

a taxa de crescimento do índice de Preços dos Combustíveis e 

Lubrificantes da FGV e a taxa de inflação. Os choques agrícolas - . 
sao medidos pela diferença entre a taxa de crescimento do pr~ 

duto agrícola e a taxa de crescimento histórica do setor. 

A TABELA 5 contém as estimativas da equação (20)~ 

do se mede a capacidade ociosa pelo hiato do produto industrial. 

Os coeficientes da taxa de inflação defasada de um período e da 

variável que mede os choques do petróleo ~t) são todos signif~ 

cativos ao nível de 5%, e o primeiro deles tem, em geral, um va 

lor bastante próximo de 1. 

A influência dos choques agrícolas sobre a taxa de 

inflação seria rejeitada apenas em dois casos: quando se mede 

a inflação pelo DEFLATOR e pela média do IGP. Alguns valores da 

estatística de Durbin-watson assinalam uma pequena correlaçãos~ 

rial positiva entre os resíduos. 

Quanto aos coeficientes do hiato do produto industr~ 

aI eles apresentam elevados erros padrões, embora com os sinais 

indicados pela teoria. 

A TAEELA 6 contém as estimativas das mesmas regres-

sões apresentadas na tabela anterior, exceto que a capacidade ~ 

ciosa agora corresponde ao hiato do produto total. Comparando-

-se as duas tabelas é fácil verificar-se que os resultados nao 

se alteram substancialmente. Cabe assinalar que os coeficientes 

do hiato do prod~to apesar de terem maiores valores absolutos, 

continuam com elevados erros padrões. 

Quando se examina a sensibilidade dos coeficientes a 
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Regressão: P t = b o + b 1 Pt-l + b 2h t + b 3 0t + b4 At 

VARIÂVEL 
constante Pt-l ht °t At R2 

D.W. F DEPENDENTE s n 

. 6,67 0,80 -0,32 0,26 -0,65 0,69 2,14 15,29 13,39 32 ICVRJ 
(1,53) (6,83) (1,11) (2,94) (-1,68) (4,27). 

2,83 0,95 -0,25 0,14 -0,36 0,74 1,26 18,82 12,23 32 
DEPLATOR (0,68) (8,19) (0,95) (1,93) (-1,03) ('4,27) 

I . 
I 

3,64 0,92 -0,16 0,28 -1',42 0,72 1,28 17,47 14,02 32 IGP . 
(0, 79 ) (7,38) (0,54) (2,87) (-3,40) (4,27) I 

! 

3,92 0,92 -0,17 0,16 -0,38 0,66 1,47 13,38 14,05 32 
IGPM 

(0, 83) (6,96) (0,56) (1, 82) -0,93) (4,27) 

4,55 0,92 -0,04 0,24 -1,58 0,66 1,46 13,18 16,16 32 
IPA (0,86 ) (6,42) (0,11) (2,08) -3,27) (4,27) 

. 
6,67 0,82 -0,18 0,27 -1,72 0,61 1,68 10,70 17,47 32 

IPAI (1,23) (5,66) (0,47) (2,12) (-3,27) (4,27) 

)bservação: ht = hiato do produto industrial, 0t = IPCLP - P
t 

f\ 
_ ~._- __ ~<J... 
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Regressão: Pt = b·o + b i1 P t - 1 + b 2 ht + b 3 0t + b' 4 At 

VARIÂVEL 
DEPENDENTE oonstante P t - 1 ht °t At R

2 

5,99 0,82 -0,61 0,25 -0,74 0,70 
ICVRJ (1,35) (6,86) (1,25) (2,76) (-1,90) 

1,79 0,98 -0,67 0,13 -0,46 0,75 
DEFLATOR (0,43) (8,36) (1,50) (1,75) (-1,30) 

I 

2,75 0,95 -0,56 0,27 -1,50 0,73 
IGP (0,60) (7,52) (1,12) (2,75) (-3,61) 

IGPM 
3,19 0,94 -0,45 0,14 -0,44 0,67 

(0,67) (6,92) (0,87) (1,69) (-1,08) 

3,76 0,94 -0,45 0,23 -1,64 0,67 
IPA (0,71) (6,50) (0,78) (1,98) (-3,39) 

6,08 0,84 -0,48 0,26 -1,79 0,62 
IPAI (1,10) (5,68) (0,76) (2,01) (-3,38) 

- ~ --- ---- ~ .... ~-

G0Servaç~o: ht = hiato do produto, IOt = IPCLP - P t 

D.W. F 

2,23 15,54 

(4,27) 

1,34 20,05 

(4,27) 

1,34 18,31 

(4,27) 

1,51 13,72 

(4,'127) 

1,51 13,61 

(4,27) 

1,74 10,92 

(4,27) 

-_ .... _. __ .~~ .. - ------ ~ 

:A 

s 

13,31 

11,95 

13,78 

13,93 

15,98 

17,36 

-

n 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

rv 
w 

: 

, 

I 
i 
I 
~ 

i 
! 

I 
i 
, 

I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 

I 



.24. 

maneira pela qual se mede a inflação, para as regressoes das TA 

BELAS 5 e 6, a conclusão que emerge e de que as estimativas sao 

pouco sensíveis ao índice de preços utilizado, com exceção da

quelas que corresporrdem aos parâmetros que procuram captar o e
~ 

feito dos choques agrícolas sobre a taxa de inflação. 

Nas TABELAS 7 e 8 a variável que mede o choque do p~ 

tróleo foi medida através da variação absoluta, durante o ano, 

do índice de Preços de Combustíveis e Lubrificantes da FGV. Es

ta hipótese pressupoe que a contribuição dos choques dos pre

ços dos produtos derivados de petróleo para a taxa de inflação 

é maior quando os preços desses produtos forem mais elevados.I~ 

to significa dizer, por exemplo, que o segundo choque do petr~ 

leo em 1979 teria tido um impacto maior sobre a taxa de infla-

çao do que o primeiro choque que teve início em 1973. Uma racio 

nalização para esta pressuposição seria de que a proporção dos 

gastos com produtos derivados de petróleo no custo total de pr~ 

dução aumentaria com a elevação dos preços desses produtos. 

Os resultados das TABELAS 7 e 8 mostram que os coef~ 

cientes de determinação R2 das regressões são maiores do que a-

queles contidos nas duas tabelas precedentes; as estatísticas de 

Durbin-Watson são bastantes razoáveis não indicando um padrão 

sistemático de auto correlação serial de resíduos. As estatís

ticas t de praticamente todos os coeficientes são significa-

tivos ao nível de 5%, no teste unilateral. 

Os coeficientes da variável que mede o efeito da ca-

pacidade ociosa sobre a taxa de inflação passam agora a seremn~ 

gativos do ponto de vista estatístico, embora evidenciem o fato 

de que a recessão nao tem uma grande contribuição para reduzir a 

taxa de inflação. Com efeito, para o caso do produto industrial, 
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TABELA 7 

Regressão: P t = bo + b l P t - l + b 2 ht + b 30 t + b4 At .1 

\ , 

VARIÁVEL 
R2 

[NDEPENDENTE constante Pt-1 ht °t At D.W. F s n 

9,38 0,66 -0,86 0,13 -0,57 0,75 2,44 19,97 12,16 32 
ICVRJ ( 2 ,36 ) (5,83) (2,91) (4,03) (-1,62) (4,27) 

3,22 0,85 -0,87 0,13 -0,37 0,89 1,63 55,48 7,84 32 
DEFLATOR (1,22) .( 11,21) (4,54) (6,91) (-1,64) (4,27) 

7,74 0,70 -0,93 0,17 -1,15 0,86 2,19 40,96 9,99 32 
I IGP (2, 34) (7,22) (3,82) (6,51) (-3,92) (4,27) 
I 
I , 

• 
4,38 0,80 -0,86 0,15 -0,39 0,86 1,98 40,68 9,15 32 I 

IGPH 
, 

(1,44) (9,17) (3,88) (6,67) (-1,46) (4,27) 

9,70 0,62 -0,95 0,20 -1,27 0,86 2,46 42,86 10,24 32 

lPA (2,86 ) (6,16) (3,77) ( 7, 14) (-4,20) (4,27) 

9,92 0,61 -1,00 0,18 -1,39 0,78 2,16 24,10 13,14 32 
IPAI 

(2,42) (5,20) (3,13) (5,36) (-3,56) (4,27) 

Observação: ht = hiato do produto industrial, 0t = IPCL - IPCL (-1) 



.. 

TABELA 8 

Regressão: Pt = bo + b1 Pt-1 + b 2 ht + b 3 0t + b 4 At 

VARIÂVEL constante Pt-1 ht °t R2 
DEPENDENTE At 

-

ICVRJ 7,95 0;74 -1, 15 0,10 -0,75 0,73 

(1,88) (6,19) (2,45) (3,41) (-2,04) 

DEFLATOR 
2,18 0,91 -1,26 0,11 -0,56 0,88 . 

(0,76) (11,07) (4,02) (6,02) (-2,31) 

IGP 6,06 0,78 -1,28 0,14 -1,39 0,84 
I 

I (1,71) (7, 70) (3,29) (5,73) (-4,43) 
I 

IGPM 3,29 0,87 -1,14 0,13 -0,56 0,84 

(0,98) (8,95) (3,07) (5,74) (-1,95) 

IPA 7,89 0,72 -1,24 0,17 -1,51 0,85 

(2,16) (6,76) (3,10) (6,32) (-4,63) 

IPAI 8,56 0,70 -1,25 0,15 -1,64 0,76 

I 
(1,94 ) (5,58) (2,44) (4,64) (-3,91) 

--~-- _. __ ._--_ .. _-

Observação: ht = hiato do produto total., 0t = IPCL - IPCL (-1) 

I 

D.W. F 

2,52 18,12 

(4,27) 

1,76 49,58 

(4,27) 

2,22 36,67 

(4,27) 
, 

• 
2,0 34,33 

(4,27) 

2,46 37,30 

(4,27) 

2,21 20,89 

(4,27) 

s 

12,60 

8,24 

10,47 

9,84 

10,87 

13,88 

-~---~ 

.. 

-~ 

n 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

: 
I 
I 

I 

I 
I 
+-
I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
i 
i 
I , 
i . 
i 

i 
I 
I 

l 

rv 
ry, 
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a TABELA 7 mostra que, ceteris paribus, para cada 1% de aumento 

da capacidade ociosa na indústria a inflação diminuiria de 0,86% 

a 1%, conforme o índice de preços; no caso do hiato do produto 
. 

total as esti~ativas da TABELA 8 mostram que para cada 1% deau-

mento de capacidade ociosa na economia a inflação sofreria uma 

redução entre 1,14% e 1,28%, de acordo com o índice de preços 

utilizado para se medir a taxa de inflação. 

Com exceção dos coeficientes da variável que capta o 

efeito dos choques agrícolas sobre a inflação, as estimativas 

dos demais coeficientes não são müito sensíveis ao índice pelo 

qual se mede a inflação .. _~ 

A evidência empírica que surge das estimativas dos 

parâmetros da equação de oferta agregada leva-nos tentativa

mente as seguintes conclusões: a taxa de inflação e a capaci-

dade ociosa estão correlacionadas negativamente, embora a re-

lação de trocas entre estas duas variáveis aponte--- para ganhos 

pequenos quando se quer combater a inflação através da reces

são; a taxa de inflação do período anterior constitui-se num 

importante elemento realimentador do processo inflacionárioios 

choques agrícolas e dos preços de petróleo afetam a taxa de 

inflação. 

Conclusões 

Em uma pesquisa recente sobre as causas da inflação 

brasileira no período pós-guerra concluimos, com base nas esti 

mativas dos parâmetros de equação da tax~lde inflação em forma 

final, que as políticas monetária e fiscal e os choques agrí

colas tinham sido os principais responsáveis pelo processo in 
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flacionário brasileiro no período ,analisado ',. 8/ A evidência em

píca apresentada neste trabalho reforça esta conclusão e identi

fica também os choques dos preços dos produtos derivados do pe

tróleo corno urna das causas para ~ ipflação brasileira, fato este 

que nao tinha sido detectado no estudo que acabamos de mencio

nar. 

A evidência empírica apresentada aqui não recomenda o 

combate da inflação através de urna política recessiva pois a re

lação de trocas entre inflação e capacidade ociosa conduz a pe

quenos ganhos na redução da taxa de inflação, embora o aumento 

da capacidade ociosa seja 'um efeito colateral difícil de ser e

vitado num programa de estabilização. 

A credibilidade de um programa de estabilização é fun

damental para seu sucesso pois a taxa de inflação esperada de

sempenha um papel bastante importante na dinâmica do processo m

flacionário. A redução do coeficiente de realimentação através 

de uma política de rendas pode contribuir de maneira decisiva pa

ra minimizar o efeito sobre a capacidade ociosa e o desemprego 

do programa de estabilização. No longo prazo, a inflação depende 

sobretudo da evolução das políticas monetária e fiscal. 

Notas de Rodapé 

1/ A controvérsia entre monetaristas e estruturalistas teve ini

cio durante a década dos 50's e ainda continua hoje em dia. 

Para urna visão inicial do debate veja, por exemplo, Prebisch 

(1961), Campos (1961), Seers (1962), Olivera (1964) e o arti

go de resenha mais recente de autoria de Kirkpatrick e Nixson 

(1976). Para um teste desses dois modelos alternativos para 



.29. 

o Brasil veja Barbosa (1983). Vale a pena assinalar que os 

monetaristas da América Latina poderiam ser classificados 

tanto como um Neoclássico-Monetarista ou como um Keynesiano 

de Síntes~ Neoclássica na taxonomia de Davidson (1982) das 

e~colas de pensamento, enquanto um economista filiado à es-

cola estruturalista estaria mais inclinado, de acordo com a 

mesma classificaçio, a pertencer a Escola de Keynes, a Esco-

la Neo-Keynesiana ou a Escola Radical-Socialista. 

2/ O arcabouço teórico que adotamos neste trabalho segue a tra-

diçio da macroeconomia moderna como representada, por exem-

pIo, no livro texto de Dornbusch e Fischer (1981). O enfo-

-que das equaçoes em forma final foi introduzido por Theil e 

Boot (1962). 

3/ Adotamos aqui a hipótese simplificadora de que bens de con-

sumo nao são importados. Este é um fato estilizado da econo-

mia brasileira que requer apenas pequenas qualificações. 

4/ Admitimos que a produtividade dos insumos importados e pra-

ticamente constante. 

5/ Ao especificar a equaçio da taxa de crescimento dos salários 

nominais usamos a taxa de inflaçio defasada de um período ao 

invés da taxa de inflaçio esperada para levar em conta a po

lítica salarial brasileira que prevaleceu durante boa parte 

do período. 

6/ Admitimos que os parâmetros estruturais do modelo sao tais 

) - -que o~odelo e estavel. 
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7/ E . t t mb- . t t' - t . . X1S e a em a seguln e res rlçao an e os coeflclentes das 

8/ Veja Barbosa (1983). 

• 
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A ANÂLISE TEORICA SCHUMPETERIANA DO CICLO ECONOMICO 

Raul Ekerman 

Schumpeter legou-nos quatro grandes livros: "a 

Teoria do Desenvolvimento Econômico", publicado pela primeira 

vez, em alemão, em 1911; "Business Cycles", publicado pelaPri 

meira vez, em inglês, em 1939; "Capitalismo, Socialismo e De-

mocracia", publicado pela primeira vez, em inglês, em 1942 ; 

"História da Análise Econômica", editado por sua mulher e pu-

blicado, postumamente, pela primeira vez, em 1954, também em 

inglês. 

Em vista do tema geral escolhido para este se-

minário - "Crescimento e Flutuações. A Dinâmica das Economias 

Capi talistas na visão de Keynes, Marx e Schumpeter" - e, uma 

vez que fui solicitado a tratar de Schumpeter em particular , 

decidi por me concentrar em um de seus quatro grandes lega&B: 

o "Business Cycles". Pois se bem que em todos os quatro haja 

farto material com respeito ao tema geral deste simpósio, 
~ 

e 

no "Business Cycles" que ele aparece de forma mais detalhada. 

Em outras palavras, usando um termo caro a Schumpeter - "aná-

lise": é no "Business Cycles" que a estrutura analítica de seu 

pensamento se apresenta de forma mais detalhada e cristalina. 

O"Business Cycles", por si só, é obra de gran-

de profundidade e amplo espectro . O seu sub-título e : "A 'lheore-

tical, Historical and Statistical Analysis.of the Capitalist 

Processo são dois volumes, compreendend0 1095 páginas. Assim 

sendo, me vi obrigado a fazer uma segunda redução de amplitu-

de: das três análises feitas por Schumpeter no "Business Cycles": 
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a teórica, a histórica e a estatística somente irei tratar da 

teórica. 

Para Schumepter, nenhuma das três análises,is~ 

ladamente, pode dar conta de visão e da análise gera. Por ou 

tro lado, dos três itens de análise, considerados por si so, 

Schumpeter considerava a análise histórica como primordial: 

liA história geral (social, política e cultural), a história 

econômica, e mais particularmente a história industrial, nao 

são apenas indispensáveis, mas na verdade, as contribuintes 

mais importantes à compreensão de nosso :problema (mudanças e

conômicas). Todos os outros materiais e métodos, estatísticos 

e teóricos, são apenas subservientes aos históricos, e mais 
_ 11 1 

do que inuteis sem eles. 

Portanto, a apreciação que iremos fazer sobre 

a análise teórica do BC é, com base no próprio julgamento de 

Schumpeter, um fragmento que isoladamente é secundário den-

tro da análise global. Entretanto, apesar desta limitação in-

tr{nseca, creio que a apreciação da análise teórica, isolada-

mente, é bastante oportuna e passível de apreciação motivada. 

Vejo duas razões para isto. A primeira é que.o BC contém um 

esquema teórico que responde diretamente e, a meu ver, de for 

ma bastante plausível, geral e rigorosa à questão: o que acar-

reta o crescimento e as flutuações da economia capitalista? 

A segunda é que acreditamos, apesar de não termos encontrado 

1. 
Joseph A. Schumpeter, Business Cycles. A 'Iheoretica1, Historical 
and Statistical Analysis of the Capitalist Process, New YOl:k and 
Ioncbn: McGraw Hill Book Corrpany, Inc., 1939, 2 volurres, p.13. (Daqui 
para a frente, denominado BC) • 
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nenhuma passagem no BC que diga isto explicitamente, que 

Schumpeter não poderia ter elaborado um esquema teórico tão 

rico de mensagens se não fosse o seu conhecimento histórico. 

Isto é, a a'nálise teórica, ainda que secundária, está imbuí-

da da história. Apesar do grandé apreço e " respeito que 

Schumpeter tinha pelo equilíbrio geral Walrasiano ~ pelos m~ 

todos matemáticos, sua mensagem teórica, a nosso ver, clara-

mente não decorre somente de um esquema puramente dedutivo 

a partir de alguns princípios de comportamento econômico. p~ 

lo contrário, decorre principalmente de sua visão universal 

e profunda do processo econômico. 

Finalmente, dado o caráter de celebração ItMarx

Keynes-Schumpeter" deste simpós"io, à medida que for expondo o 

esquema teórico do BC e me ocorra algum contraste com as idéias 

de Marx ou Keynes, farei o comentário que julgo relevante. 

o esquema teórico é apresentado nos quatro pr! 

meiros, dos quinze capítulos do BC. são as primeiras 192 
~ 

pa-

ginas de um total de 1095 páginas. No primeiro capítulo, se 

-discute a idéia de norma em geral; no segundo, a idéia de nor-

ma teórica; no terceiro, está _() __ "g~an_?-.e tema: "Como o Sistema 

Econômico Gera Evolução", apresentam-se as teorias da inovação, 

do empresariamento e o papel- do sistema monetário e bancário no 

processo de evolução; no quarto, apresenta-se um esquema descr! 

tivo de três aproximações, sucessivamente mais complexas, para 

o ciclo econômico. Vejamos cada um dos quatro capítulos em de 

talhe. 
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Schumpeter inicia por considerar que os dados 

que o sistema econômico, a qualquer instante do tempo, apre-

senta às firmas são elementos aos quais ela tem de aceitar e, 

bem ou mal, adaptar-se. A questão é: quando uma situação é con, 

siderada normal ou anormal? 

"Uma firma teve um ano normal se houve sucesso 

em ganhar o bastante para cobrir despesas correntes, depreci~ 

ção, juros contratuais sobre o seu débito, mais uma remunera-

ção aos serviços do(s) proprietário(s) e do capital que seja 

suficiente, e não mais do que suficiente, para induzi-la a 

prosseguir com seus investimentos sem aumentá-losou reduzi-los" 

(proporcionalmente ao capital).2 

"A situação geral dos negócios será denominada 

normal se permite a todas as firmas, não trabalhando sob van 

tagens ou desvantagens peculiares a elas, ganhar aquele bas

tante" . 3 
, 

E com referência a ideia de normalidade, po~ 

to, qu~ as firmas identificam prosperidades e recessões. ~do 

sent~se suficientemente desconfortáveis falam de crise. 

A ideia de norma é algo que faz parte do coti-

diano. Cabe ao analista estabelecer . .-llIII.a ~Jlorma teórica, isto é, 

um esquema baseado em um dicionário estabelecido que sirva de 

elemento de referência para julgar crises, prosperidades e de 

pressoes. 

2 BC, p.4, o grifo e os parênteses sao meus. 

3 BC, p.4, grifo meu. 
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o que é "crise", "depressão" ou "prosperidade", 

do ponto de vista analíbico, não irá coincidir, necessariame~ 

te, com manifestações de conforto ou desconforto relativo, por 

parte do conjunto de firmas do sistema econômico. Ademais, d~ 

seja':""se saber se a norma teóricá (modelo), por seu próprio fun-

cionamento, pode produzir prosperidades e recessõe? Isto é 

muito importante, pois, em caso afirmativo, permite especificar 

quais são os elementos da norma teórica que, alterados, prod~ 

zem anormalidades. Se a norma teórica por seu próprio funcio-

namento não gera anormalidades, então, estas podem ser atri 

buídas a uma infinitude de elementos da realidade. Neste caso, 

por exemplo, uma possível teoria do ciclo seria: "uma crise ou 

depressão ocorre sempre que há um evento desfavorável de sufi-

. . -. " 4 Clente lmportancla • 

Então, o ciclo econômico nao teria causas inte 

riores - na liguagem atual: endógenas - derivaria completame~ 

te da incerteza (no sentido Knight-Keynes) ou de choques alea 

tórios. 

urna vez estabelecida a necessidade de uma nor 

ma teórica, Schumpeter sugere sua construção por duas etapas 

de aproximação sucessiva. Na primeira etapa constroi-se um m~ 

delo do processo econômico sem mudanças, que flui a taxas cons 

tantes atravez do tempo e meramente se auto-reproduz. Na se-

gunda etapa, considera-se alterações nos parâmetros do modelo 

estacionário e questiona se tais alterações são suficientes 

para gerar ciclos econômicos. 

4 BC, 35 p. • 



6. 

Schumpeter empresta uma importância crucial .. 
a 

primeira aproximação, isto é, à construção de um processo es-

tacionário. A razão desta importância só é entendida pelo lei 

tor, plenamente, em páginas posterioreE'.,nas quais fica definido 

o papel crucial do empresariamento ("enterprise") para geração 

do ciclo. Empresariarnento é entendido, especificamente, corno 

"ações que levam avante inovações".5 Então, no estado estacio 

nário não há necessidade de empresariamento. A função ernpres~ 

rial res ume-se a administrar a repeti ti vidade. "O processo p~ 

dutivo é inteiramente sincronizado, isto é, não há porque es-

perar pelos resultados da produção, já que todos eles se apre 

sentam e se auto-repõem no momento desejado, de acordo com um 

plano no qual tudo é perfeitamente adaptado. Tudo é financia

do por receitas correntes".6 

A última frase da citação é elucidativa quanto 

a proposição de que no estado estacionário o sistema bancário 

é irrelevante, bem corno, a taxa de juros. Aqui o leitor já 

pode ir se preparando para a "chocante" proposição de que o 

crédito e o juro tem sua causa básica no empresariamento. 

Aqui fazemos nosso primeiro interlúdio para 

contraste Schumpeter-Marx-Keynes. 

O segundo volume de O Capital diz respeito ao 

"Processo de Circulação do Capital". são estabelecidos esque

mas de reprodução simples e ampliada, sendo que uma das fina

lidades' é demonstrar a possibilidade de reprodução do Capital. 

5 
BC, p.I02. 

6 BC,p.40, grifo nosso. 
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Dentro dos esquemas re reprodução que são esquemas de equili

brio, o capital se reproduz repetitivamente sem abalo algum. 

E justamente pelo fato de as condições de equilíbrio serem 

extremamente delicadas - na linguagem de hoje: serem situa~ 

ções de tipo "fio da navalha" que se deduz a "instabilidade 

inerente da reprodução do Capital". Então, por um lado, fica 

demonstrada a possibilidade de reprodução, por outro, fica de 

monstrada a instabilidade inerente da reprodução fora do mode 

lo teórico. 

Os esquemas de reprodução de Marx sao agregati 

vos {setor de meios de consumo, setor de meios de produção} • 

Isto, no entender de Schumpeter, tira graus de liberdade do 

analista, consequentemente empobrecendo os resultados da aná-

lise. Esta, por sinal, é uma reticência que Schumpeter guarda 

explici tamente com relação a Keynes. 7 Porém, o que seri abas,!. 

camente inapetecível, a Schumpeter, cremos, é a impossibilida

de se o esquema de Marx estabelecer a fonte específica qt:e ran 

pe a estacionariedade do equilíbrio. 

As dificuldades dos esquemas de reprodução de 

Marx, no sentido de lidar com a questão da compatibilidade de 

equi-lib-r-i()-oocasional ao mesmo tempo que engloba as "leis ~ :no-

vimento" do Capital {composição orgânica crescente ; taxa de 

mais-valia crescente; concorrência levando a concentração e 

7 No qt:e diz respeito ao Tre ati se or Mcney ver OC, p. 43; no que diz res
peito à Teoria Geral ver Sdnmpeter,J.A., "Jdm Maynard Keynes - 1883/1946" 
in Ten Great Ecx::nanists, NeN Yoz:k: Oxford Univ. Press, 1965 {la. edição, 
1951}, p. 282. 
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e centralização e a concorrência renovada - apesar da tendên 

cia a equalização da taxa de lucro; tendência ao declínio' da 

taxa de lucro médio) são reconhecidas por comentadores insus

't 8 pel. os. 

o que pode deixar perplexo o leitor, nao é o 

fato de que Schumpeter verifique fragilidades na a~álise de 

Marx ou Keynes, mas no fato de adotar como modelo de equilibrio 

estacionário, o modelo Walrasiano em toda a sua extensão. 

liA primeira e mais importante tarefa da análise 

econômica é explorar as propriedades deste sistema (Walrasiano). 

O método de fazê-lo é análogo ao método conhecido em mecânica 

como método de deslocamentos virtuais. O que desejamos conhe-

rer, antes éE mais nada, é se as relações que: sabemos' existir entre 

preços e quantidades do sistema são, conjuntamente com os da-

dos, suficientes para determinar os preços e quantidades de 

forma única. Pois nosso sistema somente será logicamente au 

to-contido se este for o caso: só podemos estar seguros que 

entendemos a natureza do fenomeno econômico se for possível de 

duzir preços e quantidades dos dados, por meio destas rela~, 

e provar que.._nã9 h,ª outro conj unto de preços e quantidades fí 

sicas compatíveis tanto com os dados como com as relações. A 

prova de que isto é assim é a Magna Cartada teoria econômica 

cómo ciência autônoma, assegurando-nos que seu objeto é um 
, 

cosmos e nao um caos •. E o rationale da ideia de variáveisque 

não variam, a justificativa do esquema de um processo estacio 

8 Ver, por e>!ellplo, Mandel,E., 11 Introducticn"in Ma.t:k,K., capital, V.2, 
Penguin Bcx:ks, 1978, p.13 
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nário. O s valores de preços e quantidades, que sao úni-

cos, satisfazendo estas relações, denominamos valores de equi-

líbrio. O estado do sistema que obtemos,se todos os preços e 

quantidades' assumem seus valores de equilíbrio denominamos es-

tado de equilíbrio .•. O equilíbrio que é único e estável é,cl~ 

ro, o único caso perfeitamente satisfatório".9 

Para não deixar dúvida: 

" o conceito que, excluindo propósitos especiais, importa 

para nós, e que é o único estritamente correto, é o equilíbrio 

Walrasiano".lO 

Para Schumpeter o equilibrio geral Walrasiano é, 

portanto, a norma. Somente ela nos permitiria definir fenômenos 

tais como "superprodução", "excesso de capacidade", "desemprego", 

"desajustamento". No que diz respeito ao desemprego, o contraste 

com Keynes é evidente. No equilibrio Walrasiano todos os fatores 

de produção estão plenamente utilizados: " ... os proprietários 

de fatores desejam usá-los aos preços existentes e nenhuma de-

d f · - -. ti f . t " 11 man a, e etl.va a est.~s_~r~~ros, sera l.nsa s elo a. Por sua.vez, 

Keynes entende que o equilíbrio relevante no mundo real (o ca-

so geral, daí o nome "Teoria Geral") é o equilíbrio de deserrprego. 

Apesar desta divergência conceitual entre Sdnxrpeter 

e Keynes, veremos mai$ adiante que Schumpeter não é, por princ~ 

pio, contra a intervenção estatal no sentido de eliminar o desem 

9 BC, pp.4l-42i un grifo é nesso; <bis grifos são de Schurrpe"ter. 

10 BC, p.43 , gtifos nesses. 

11 BC, p.43. 
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prego. Ele entende que em condições especiais, pode se criar 

uma situação de"depressão", em contraste ã "recessão", no qual 

o sistema econômico não encontra forças interiores para sair 

da situação' de desequilibrio, do qual o desemprego é uma mani-

festação. Isto o diferencia de economistas, como por exemplo, 

Milton Priedman e Robert Lucas que negam a possibi~idade de 

desemprego involuntário. Em outras palavras, Schumpeter a&Ute, 

dentro do raciocínio estritamente Walrasiano, que os trabalha 

dores ficam encalhados com a principal mercadoria que tem a 

oferecer, a força de trabalho, e que reduções de salário -nao 

tem o poder de eliminar este encalhe. 

A utilidade da descrição Walrasiana, para Schurrpeter, 

é comprometida somente por não poder levar em conta adaptações 

parciais que resistem ou revertem a tendência ao equilíbrio, l~ 

vando o sistema em direção para fora do equilibrio pleno. Entre 

tanto, ainda assim, não barra o sistema em direção a outro equi

librio (sic).l2 O que francamente, não consigo entender é o que 

estabelece "com forças interiores do pr6prio sistema" este "ou-

tro equilibrio.~' 

Vista a questão da norma teórica podemos passar 

ao capítulo três que trata da questão da evolução do sistema ~ 

conômico. 

O problema pode ser assim posto: " O que faz o 

processo~ mudar no tempo histórico?" 13 

12 ver BC,' p.48. 

13 . ~, p.72. 
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o termo mudança é entendido como sinônimo de 

adaptação. Este último, por sua vez, é entendido como sinôni

mo de resposta da norma teórica. 

Há dois tipos de adaptação (resposta): passiva 

e ativa. A primeira não implica em alteração dos dados; a se

gu~da,sim. A adaptação ativa é o fator interno de mudança. 

Schumpeter nos dá o seguinte exemplo para dis

tinguir adaptação passiva de ativa. Supunha que o governo au

mente a demanda por um determinado tipo de armamento. A muda~ 

ça passiva consistiria em aumento de quantidade produzida do 

armamento, com aumento respectivo de custo e preço. Este im

pulso é propagado ao sistema econômico, por adaptação passiva 

de oferta e procura, sem alterações de gostos dos consumidores, 

funções de produções das firmas e processos de provisão e: for 

necimentos. A mudança ativa, por sua vez, implicaria na produ

ção de um novo tipo de arma ou de alterações nos métodos de PI:2. 

dução da antiga arma. A propagação do impulso inicial implica 

em alterações de gostos e/ou funções de produções e/ou proces

sos de provisão e fornecimento. 

A classificação de mudanças em três categorias: 

L) gostos; 2) métodos de produção; 3) métodos de fornecimento 

se deve ao sistema de equilíbrio postulado. Tal sistema pode 

ser completamente deduzido de 1) funções de utilidade (~t06)i 

2) funções de produção (métodos produtivos) i 3) quantidade e 

distribuição de recursos produtivos (processos de provisão e 

fornecimento) . 
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A consideração relevante quanto ao item (1), a! 

terações de gostos, é a seg~inte. A iniciativa por parte dos 

consumidores em alterar suas "funções de utilidade" ou "curvas 

de indiferença" pode ser negligenciada. Todas as mudanças Çl.e 

gostos dos consumidores é devida a ação dos produtores. Assim, 

por exemplo, "ferrovias não surgiram por iniciativa dos consu-

midores". Os consumidores, em princípio, resistem a . mudanças 

de gostos e tem que serem "educados" por métodos publicitários. 

A questão "soberania x submissão" do consumidor é uma pende~ 

ga de jogo de palavras: a "prova do pudim" quanto a mudança de 

hábitos de consumos - provocada pelos produtores - é a rati-

ficação dos consumidores. Ex-post portanto, o "consumidor é so 

berano" • 

Há exceçoes ao esquema causal: "modismos" ini 

ciados por "socialites", "lideres de moda", "feministas", "ma 

chistas", "punkistas" ,etc., são agentes ativos: sao os prod.!! 

tores que devem se adaptar. Há casos de demanda governamental 

(demanda de grande escala) em que, também, o agente passivo da 

adaptação é o produtor. 

No que diz respeito aos itens (2) e (3), alte

raçoes de funções de produção e processos distributbros, Âdn~ 

peter, tanto quanto pude entender, não deixa claro em seus 

exemplos, o que deve ser, especificamente, atribuído aos itens 

(2) e(3), respectivarrente. Isto, qlEI11sabe, po:rq\.E dificiJ..rrEnte uma altera 

ção de métodos produtivos deixa de estar associada diretamen

te a alteração de métodos de provisão e fornecimento. Seja c~ 

mo for, como exemplrn de (2) e (3) são mencionados: 1) mudança 

tecnológica na produção de mercadorias existentesi 2) introdu 

ção de novas mercadorias; 3) abertura de novos mercados; 
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.) abertura de novas fontes de ofertai ) Taylorização do tra 

balhoi estabelecimento de novas organizações mercantis. 

o próximo passo da argumentação, valendo-se da 

classificação tri-partite de mudanças, é a Teoria da Inovação. 

Porém, é importante assinalar aqui um interlúdio que Schurrpeter 

faz a respeito da questão poupança/investimento. A.questão -e 

importante dentro do esquema de Schumpeter pois é fundamental 

entender que os fundos financeiros para inovações (adaptação 

ativa = resposta = mudança interna) não decorrem da "po~ 

pança" mas do crédito. Em princípio, tal posição coincide com 

a de Keynes, principalmente em seus escritos posteriores a 

"Teoria Geral ll .14 Entretanto, o Ildicionário de Schumpeter é 

completamente diferente daquele de Keynes. Keynes tem o seu de 

bate estabelecido dentro daquilo que Leijonhufvud classifica 

de "conexão Wickselliana" .15 Schumpeter estabelece o seu pró-

prio campo de batalha que certamente não é o da "conexão Wick 

selliana". Vejamos, portanto, o "dicionário"de Schumpeter. 

Poupança é etiquetagem, por uma família, de um 

elemento de sua receita corrente - em distinção a ganhos de 

capital - para aquisição de títulos de renda ou para resgate 

de dívidas .16 

Acumulação é etiquetagem, por parte de uma fir 

ma, de um elemento de sua receita corrente líquida, derivada da 

venda de bens e serviços, para aquisição de títulos de renda ou 

resgate d e dívida. 17 

14 ver, por exenplo, Keynes,J.M., "Altemative 'lheories of the Rate of 
Interest" i "Ex~ante 'lheoxy of the Rate of Interest" i "P~s of Capital 
Fbnnaticn", in 'lhe General 'lheoxy and After, part II - 'lhe Collected 
Writtings of JMK, vo1. XIV, Iond::n: Maanillan, 1973. 

,15 Leijonhufvud,A., "'lhe Wicksell Ccrmecticn: Variaticnson a 'lherre" in 
In fOl1Jlr3ti on and Coordination, N. Y.: Oxford U1i v. Press, 1981. 

16 e 17 PC, p. 75 
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Poupança e Acumulação, referem-se a fundos mone 

tários e não a mercadorias. Ambos são tratados como elementos 

do processo monetário; a contrapartida no mundo físico constitill 

um problema distinto. 18 

Onde não houver razao para confusão, poupança e 

acumulação são termos iguais e alternativos. O termo poupança e 

19 aquele genericamente utilizado por Schumpeter. 

Em vista das definições, poupança (incluindo acu-

mulação, quando o contexto requerer) não significa; 

a) montante de soma etiquetada com fim de compra de um bem 

durável, ou dar conta de uma despesa que não pode ser 

coberta por receitas correntes ("poupar" para comprar ~ 

ma casa nao é poupança no sentido de Schumpeter: é so-

mente um rearranjo de despesas de consumo para dar con-

ta de grandes itens); 

b) não gastar ou diferimento de despesa; 

20 c) entesouramento. 

Investimento e a aquisição efetiva de um título 

de renda. No caso de famílias refere-se, principalmente, a aqu! 

sição de ações, títulos (incluindo hipotecas) e imóveis somente 

quando para fins de negócio. No caso de firmas, envolve tudo ~ 

se aplica a famílias, mais 6 gasto com todos os tipos de bens 

de produção, além das necessidades de reposição. Este último ~ 

to, particular as firmas, recebe uma qualificação: é investimen

to rea1.
21 

18, 19, 20 BC, 75 p. 

21 BC, p.76 
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Do dicionário acima, as seguintes seis conclu-

-soes sao significativas: 

22 

-la.} Poupança e Investimento sao eventos distintos. O pr,!. 

meiro exerce influência por si só independentemente 

do segundo; o segundo pode ser financiado por fontes 

t 
- ,,22 

ou ras que nao o prlmelro. 

2a.} Suponha Ique alguém economize dinheiro (em conta cor 

rente) para comprar um carro. As unidades de conta 

(Cr$'s) etiquetadas para este propósito não saem de 

circulação. Circulam apenas com menor velocidade.N~ 

te caso, nada foi poupado. Porém, se o dinheiro sai 

da conta corrente e e aplicado em letras do tesouro 

há investimento. Aí o dinheiro leva um tipo de du-

pla existência, servindo a todos os propósitos de 

moeda corrente etiquetada para um certo propósito,ao 

mesmo tempo que atende aos propósitos do mutuante(no 

caso em exemplo, o governo}. Este caso é denominado 

, - , 23 investlmento temporarlo. 

3a.} A poupança ainda que investida (dinheiro etiquetado, 

temporariamente aplicado em título de renda) não i~ 

pli-e-a,-~ne-eessariamente, em investimento real, corno 

o raciocínio de autores antigos (sic) parecem im-

1
, 24 P lcar. 

4a.) O poupador (etiquetador de dinheiro com prôpósito de 

BC, p.76 

23 e 24 BC 77 
-' p. . 
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aquisição de titulo de renda) pode investir (~rar 

títulos de renda), financiando o consumo de outras 

pessoas e/ou deficits de produtores ou liquidando 

debitos (sair de uma posição líquida vendedora de 

títulos, para uma posição líquida compradora de tí-
25 

tulos) . 

5a.) O aumento de poupança nao implica absolutamente no 

aumento nacional,de estoques de bens duráveis dep~ 

dução. Embora possa fazê-lo indiretamente, na medi-

da em que o aumento de poupança leve a uma redução 

da velocidade de circulação que, por sua vez ,leve a 

uma redução na taxa de juros que, por fim, leve a 
_ - 26 

um aumento na compra de bens duraveis de produçao. 

6a.) " ... 0 mecanismo poupança-investimento, como tal, não 

produz nada que o qualifique para um papel explana

- ,,27 tório de crises ou depressoes . 

A 6a. conclusão, independentemente do fato de 

o dicionário de Schumpeter não ser igual ao de Keynes, deixa 

claro que o primeiro não concordaria com o último a respeito 

do papel do investirnentof-real). A não concordância não se re-

fere ao papel crucial do investimento (real), refere-se a 10-

calização da fonte de flutuações. Os "espíritos animais" de 

Keynes não parecem satisfazer Schumpeter: "(A Teoria Geral de 

Keynes) tem a aplicabilidade de sua' análise 

25, 26 BC 77 
-' p. 

27 . OC, p.78 

a poucos anos, 
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quando muito - quem sabe a duração de um ciclo de 40 meses ... 

Todos os fenomenos incidentes a criação e mudança neste apar~ 

to, isto é, os fenomenos que dominam o processo capitalista , 

1 "'d' d . d - 11
28 sao exc Ul os e conSl eraçao. 

Vejamos agora a Teoria da Inovação que começa 

com algumas definições e posições metodológicas. 

Inovação é um termo que pode ser entendido al-

ternati vamen te como: a) estabe lecimen to de nova função de pr~ 

dução para dar conta de novos produtos; b) combinação de fato 

res de maneira nova; c) efetivação de novas combinações. 

Um ponto importante - de que a(s) inovação (ões) e o 

interrompem a ação dos rendimentos decrescentes (custos crescen 

tes). Não há porque negar a IIlei dos rendimentos decrescentes 11 • 

Ela se aplica perfeitamente ao modelo estacionário. Há sim que 

reconhecer que, no mundo real, seu efeito é sistematicamente 

neutralizado por inovações. Schumpeter aponta aqui de fOrma .m~ 

nos pungente que o faz em Capitalismo, Socialismo e Democracia 

ollprocesso de criação destruti vali: 11 cada vez que há uma inova-

ção há destruição de uma CllrU;:j de custo rnar~:ünal e há criação 

de uma nova (mais baixa) que toma lugar ll • 29 

o processo de inovações é um processo de desl~ 

camento de isoquantas de produção; nao há porque estabelecer 

incompatibilidade entre o equilíbrio competitivo Walsariano e 

retorno crescentes, já que estes últimos não dizem respeito a 

norma teórica utilizada como primeira aproximação. 

28 SdIurpeter,J.A., IIJolm Maynard Keynes - l883/l946 11
, op.cit., p.283. 

29 OC, p.89. 
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As inovações, grandes ou pequenas, requerem a 

construção de novas plantas e equipamentos ou reconstrução de 

antigas e, portanto, requerem tempo e gasto monetário, .. ambos 

n~o negligenciáveis. Em outras palavras, a inovação de que se 

trata. é um fenomeno de "magnitude de primeira ordem". 

Supõem-se que toda inovação se dá como se in

corporada a uma nova firma. Portanto, é importante reter o es 

quema: inovação = nova firma. 

Uma vez que inovação se identifica com a cria

çao de novas firmas, as velhas firmas reagem, adaptativamente, 

à pressão da concorrência. Este processo de ação e reação é a 

fonte dos desequilíbios e flutuações da evolução capitalista. 

~ a fonte do processo incessante de ascenção e queda de fi~ 

e industrias que é o fato central (criação-destrutiva) da má

quina capitalista. 

Inovações estão associadas sempre com o surgi

mento de lideranças de novos homens. Portanto, o esquema é: 

inovação = novas firmas = novos homens. Esta hipótese, nao en 

volve nenhum juizo de valor laudatório. Adiciona-se ao esqu~ 

ma para dar conta do fenomeno de que, tipicamente, novos méto 

dos não ocorrem em velhos negócios---

Uma firma que se renova pode ser considerada 

urna nova firma. No capitalismo trustificado da atualidade (1939), 

em oposição ao capitalismo competitivo do passado, as inova

çoes tendem a se manifestar cada vez mais por renovaçao de ve

lhas fi rmas. 

A inovação nao é, por hipótese, absorvida pelo 

modelo estacionário, presumido corno ponto de partida. A absor 
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çao que ocorre envolve um processo penoso e distinto da absoE 

çao normal do modelo estacionário que implica somente altera-

çao de dados e.g. , dotações ~ preços relativos). No modelo 

estacionárid, por outro lado, as escolhas dos agentes se fa-

zem em um dado horizonte. Dentro "do horizonte o agente tem um 

curso de ação que pode ser descrito em termos de lucratividade 

previsível e calculável. No caso da inovação, o horizonte peE 

de efeito por duas razões: la.) há resistência intrínseca a 

processos novos, não repetitivos.; 2a.) há ignorância intrins~ 

ca quanto aos resultados da inovação. Em consequência, "a evo 

lução é desequilibrada, descontínua e não harmoniosa por natu 

reza." 30 

o empresariamento (enterprise), como já vimos,é 

o conjunto de ações que levam avante inovações. O empresário é 

o indivíduo, ou um conjunto de indivíduos, que levam avante as 

inovações. 

Cinco pontos sao salientados quanto aos aspec 

tos econômicos e sociológicos das funções e tipos de enpresário: 

19) O empresário da época do capitalismo competitivo (em 

contraste com o trustificado), geralmente se confunde com o 

proprietário. Geralmente é o fundador da firma, bem como, de 

uma família industrial. O empresário do capitalismo trustifi-

cado atual não é identificado diretamente. Pode ser um ge-

rente assalariado, as vezes com, as vezes sem, participação 

acionária. Por sua vez, a participação acionária, as vezes sim, 

as vezes não, implica controle acionário. 

30 EC, p.102. 
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29) Ainda que o empresário possa se confundir com outras 

funções é absolutamente irrelevante que ele seja inventor e/ou 

dono do capital. Liderança e não propriedade é o que importa. 

O risco não é parte da função empresarial, é função do capita~ 

lista. Empresários, ao contrário de capitalistas, nao "formam 

uma classe social. 

39) O lucro relevante é o lucro empresarial, isto é, o lu 

cro do empresário. ~ o premio derivado da inovação de sucesso 

e é, por natureza, temporário: desaparece no processo sUbsequm 

te de concorrência e adaptação. O lucro é um ganho liquido não 

absorvido pelo valor de qualquer custo de fator por processo 

de imputação. Em situação de estacionariedade não há lucro.As 

ideias de quase-renda de Marshall, bem como, salário de gerêg 

cia não se confundem com o lucro empresarial. 

O lucro, Ror definição originado da inovação, 

é a parte básica da fortuna capitalista. ~ a "acumulação prim! 

tiva" Schumpeteriana. Schumpeter, concorda com Marx que "abs

tinência" é conto de fadas, não concorda, porém, que a acumul~ 

çao primitiva seja pilhagem pura e simples. Pois, ainda que a~" 

sim fosse, restaria considerar a utilização da pilhagem. Pilha 

gem sem inovação contribui negativamente para -o--processo de evo 

lução capitalista. 

49) O lucro, se bem que derivado do empresariamento nao é 

apropriado, necessariamente, pelo em~resário que conduz a ino

vação. A retenção, ainda que temporária, do lucro requer for

mas organizacionais que redundam, necessariamente, em arranjos 

monopoloídes. 
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59) Por fim, o grande tema de Capitalismo, Socialismo e 

Democracia: "o declínio da civilização capitalista" é assim 

posto: 

O empresariamento no mundo moderno tende a perder suas 

características originais. Por um lado, a pesquisa tecnológi

ca torna-se crescentemente mecanizada e organizada; por outro, 

resistências a novos métodos progressivamente diminuem. 

A perda da posição social e política da bur

guesia acompanha pari-passu o enfraquecimento da função empr~ 

sarial. Ainda assim, a função na atualidade (1939) continua 

vital. 

O ponto culminante do pensamento de Schumpeter 

vem agora: a conexão entre inovação e o papel do crédito e dos 

bancos. 

A teoria bancária de Schumpeter pode ser posta 

numa frase: o que os bancos, na essência, financiam sao inova 

çoes. 

Para entendermos o significado desta proposição 

vamos apresentar o problema em quatro tópicos sucessivos: 19) 

o lugar do crédito no esquema teórico; 29) o significado do 

crédito ilustrado, por contraste, com seu correspondente em 

~. __ ~ uma economia socialista; 39) a função primordial dos bancos; 

49) limites teóricos à criação de depósitos. 

19) O lugar do crédito no esguema teórico 

Por hipótese, descartemos duas instituições: 

a) empréstimos pÚblicos e privados ao consumidor; b) "poupan

ça" e "acumulação" (isto é, dinheiro etiquetado para eventual 

investimento - isto é, aplicação efetiva em títulos de renda). 
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A razao para descartar empréstimos ao consumi-

dor é no sentido de simplificação. No processo real tais em-

préstimos, porém, podem adquirir grande importância:débito de 

consumidores são pontos fracos dos mais conspícuos em reces-

soes e depressões. 

A razão para descartar "poupança" e "acumulação" 

e mais do que uma simplificação. Implica na visão de que o fi-

nanciamento da inovação atravez de fundos poupados ou acumula-

dos, pressupoem lucros anteriores e, portanto, ondas prévias de 

evolução e, portanto, não tem lugar na base do modelo. 

Em vista das simplificações chega-se a três pr~ 

posições: i) os empresários tomam emprestado todos os fundos 

de que necessitam para criar e operar suas plantas, isto e, p~ 

ra adquirir seu capital fixo e circulante; ii) ninguém mais, 

além dos empresários, toma empréstimos. iii) os fundos de em-

préstimo consistem de meios de pagamento criados ad-hoc. 

As três proposições estabelecem a base da lig~ 

çao entre a criação de crédito pelos bancos e a inovação. "E~ 

ta ligação, que é fundamental para compreensão do motor capi

talista, está na base de todos os problemas de moeda e crédi-

to, ao menos, na medida, em que não sejam simplesmente proble 

mas de finanças públicas." 31 

29) O significado do crédito ilustrado, por contraste,oom 

seu correspondente em uma economia socialista 

Na sociedade socialista o "Gosplan" ordena a rea 

locação de recursos de um setor a outro; na sociedade capita-

lista novos meios de pagamento são entregues ad-hoc, pelos ban 

cos a um empresário. 

31 BC, 111 p. . 
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o elemento comum das inovações em sociedadesso 

cialistas e capitalistas é que a colocação em efeito de inova 

ção envolve, não primariamente um aumento dos fatores de pro-

dução existentes, mas um deslocamento dos fatores de usos ve-

lhos para usos novos. 

As distinções sao as seguintes: 

Na sociedade socialista, a nova ordem do "Ccsplan" 

cancela a antiga. Seria a mesma coisa na sociedade capitalista 

se o financiamento da inovação fosse feito por "poupança" (di-

nheiro etiquetado para compra de título de renda). Neste caso, 

a "poupança" se deslocaria de uma ação de "firma" velha para 

uma ação de" firtna" nova' (venda. de ações na bolsa para eDm os recursos cbtidos 

corrprar subscriçCe~.Na sociedade capitalista odes locamento de fato 

res não é efetivado pela retirada de fundos (cancelamento de 

velhas ordens) das firmas velhas, mas pela redução do poder 

" -de compra de fundos existentes a disposiçao de velhas' firmas i 

os novos fundos criados são postos à disposição do "empresário":: 

a nova ordem aos fatores não cancela a antiga, a ela sobrepõe-se. 

39) A função primordial dos bancos 

Restringir a criação de crédito aos bancos e, 

grosso modo, conformar-se aos fatos. Exceções, claro existem. 

Firmas ao emitirem letras contra outras firmas criam crédito, 

se as letras começarem a circular. 

A diferença entre emissão de moeda e criação de 

crédito pelos bancos, não tem importância na questão do agente 

(Banco Central X Banco Comercial), mas na questão da finalidade, 

que é o que estabelece a diferença de efeitos. Para Schurrpeter a 

teoria de criação de crédito diz respeito ao propósito para o 
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qual ele é criado: "O aspecto da teoria-quantitativa ou, pod~ 

riamos dizer, o aspecto agregativo da prática é inteiramente 

d-. ,,32 secun arlO. 

Podemos liberar agora algumas hipóteses simpl~ 

cadoras ou restritivas e perceber mais claramente outros pa-

peis que o crédito desempenha no ciclo econômico, além do bá-

sico que e financiar inovações. 

a) Os empréstimos a empresários não sao, frequentemente, 

-liquidados, porem, renovados. Isto transforma o montante cor-

respondente de meios de pagamento, permanentemente, parte do 

meio circulante. 

b) Os desequilibrios causados por inovações levam as fir 

mas nao inovadoras a realizarem investimento que não podem ser 

financiados por receitas correntes o que, portanto, também as 

torna mutuárias dos bancos. 

c) A cada instante o grosso do crédito bancário pendente 

está financiado o que acabou por se tornar negócio corrente. 

Portanto, há uma perda de contato original com a inovação ou 

a operação adaptativa induzida pela inovação. Cada empréstimo 

tem uma estória que se fosserec-uperada até s.eu início mostra 

ria que na origem se encontra a inovação ou a operaçao adapt~ 

tiva. Uma vez que a "olho nu" as estórias não aparecem, cria-se 

a visão bancária corrente de que o crédito é simplesmente der~ 

vado de transferências entre unidades de poupança superavitá-

rias para unidades de poupança deficitártas. 

Para concluir esta seção s~bre a "função primo!: 

dial dos bancos" cabe apontar um ponto que Schumpeter considera 

de importância fundamental para a compreensão da "essência da 

32 BC, p.114. 
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máquina capitalista. 11 :g de que os bancos para funcionarem ade

quadamente devem ser agentes independentes dos empresários e da 

política. A função bancária é essencialmente crítica, verific~ 

dora e adrnonitória. Se percebi corretamente o ponto de Shurpeter 

e le quer di zer que na medida em que não for assim a 11 sociedade 

capitalistall adquire elementos de IIsociedade socialistall
, com

prometendo a função empresarial que, segundo ele, é um traço 

crucial da IIcivilização capitalistall
• 

49) Limites Teóricos à Criação de Depósitos 

A tese de Schumpeter a respeito desta questão e 

profundamente anti-monetarista se entendermos por monetarismo 

a ideia de que as flutuações econômicas se originam diretamente 

do funcionamento do sistema monetário. Ela pode ser resumida em 

três pontos. O primeiro deles reflete urna preocupação da época 

(1939) que porém, mutatis-mutandi, pode ser apreciada corno si~ 

nificativa na atualidade: o resgate da moeda de curso legalpor 

ouro é somente urna restrição adicional às outras regras bancá

rias cláSsicas . sobre a criação de crédito. Segundo, é difícil, 

se não impossível, em vista dos inúmeros aspectos das regras 

legais e costUllEiras estabelecer um valor numérico para o limi 

te de expansão do crédito. Tal limite depende de fatores, em 

grande parte imponderáveis, tais corno: IItipos de clientes;' IIrron 

tante de compens ações 11 , "disposi.ção de riscos ll
, IIdisposição ~. 

se apoiar no Banco Central, isto é, se valer do redes conto ou 

outras facilidades ll
, lIatitudes do Banco Central". Terceiro,os 

elementos imponderáveis apontados tornam o limite de criação 

de crédito, ao longo do tempo, extremente elástico: há exped~ 

entes inumeráveis pelos quais as reservas bancárias podem se 

expandir ou contrair sem limites definidos. 
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Consideremos agora o último ponto do capítulo 

sobre a evolução do sistema econ;3mico: a Teoria da Taxa de Ju 

ros. 

A proposição inicial é: para que a taxa de juros 

seja positiva e necessário, embora não suficiente, que ao me

nos algumas pessoas estimem Cr$'s presentes mais que Cr$'s fu 

turos. 

A pessoa típica que valoriza mais Cr$'s prese~ 

tes que Cr$'s futuros é o empresário. Ele acredita com convic 

çao na multiplicação de Cr$' s,em virtude do que pretende fazer. 

Assim, concentrando nossa atenção no empresari~ 

mento, podemos estabelecer que a única fonte de pagamentore ju 

ros e a única"causa" de a taxa ser positiva são os lucros e g~ 

nhos relacionados aos desequilibrios causados pelo impacto de 

inovação. Claro, esta conclusão pressupõe que considere-se o 

processo de evolução por si só e negligencie-se os empréstimos 

para consumo. 

Portanto, em equilibrio geral walrasiano perfe~ 

to a taxa de juro seria zero. Ela não tem nenhum papel a desem 

penhar no processo de produção e distribuição. 

Cinco implicações devem ser frizadas: 

19) A classe capitalista, isto e, os proprietários nao em 

presários, vi vem de um retorno que, exceto no que diz resp.ei to 

ao financiamento de consumo, e derivado de inovações ou proce~ 

sos induzidos por inovações. Tende, portanto, como classe, a 

desaparecer se houver cessamento do processo de inovação condu 

zido pelo empresariamento. 
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29) Embora seja possível sustentar que a inovação não e 

a única "causa" do juro, não é possível negar que esta "causa" 

seja suficiente para produzi-lo na ausência de qualquer outro 

fator. 

39) O juro é um fenomeno essencialmente monetário. 

49) O quadro traçado de evolução desequilibrada diz respe~ 

to, basicamente, a processos reais. Elementos tais como: dívi 

da pUblica, premios de risco, problemas monetários, pressoes 

extra-econômicas, organizações diversas do mercado de crédito, 

distorcem o núcleO- básico e assumem a aparência de elementos 

principais quando, na verdade, são secundários. "O mercado 

monetário é o coração do organismo capitalista, o processo de 

33 
inovação empresarial, seu cerebro". 

59) Capital é massa monetária, não é massa de bens e ser 

viços. :E': criado e destruído por saldos bancários. O seu mer 

cado é o mercado monetário. Não existe "mercado de capital".34 

Passamos agora ao quarto e último capítulo do 

BC que lida com a análise teórica do ciclo econômico: a descri 

ção do ciclo econômico. 

Schumpeter aborda o problema através de três a 

proximações sucessivamente mais complexas. Na primeira aprox~ 

mação,~~nsidera um ciclo de duas fases - prosperidade e reces 

sao e no qual inexistem ondas secundárias, isto é, o único fa-

tor do ciclo são as inovações que se incorporam em novas firmas. 

33 BC, 127 p. . 

34 BC, 129 p. . 
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Na segunda aproximação, considera um ciclo de quatro fases 

prosperidade, recessão, depressão e recuperação no qual ocor-

rem ondas secundárias, isto é, além do fator primário, inova 

ções, intervem fatores secundários que dizem respeito à rea 

ção de firmas velhas. Na terceira aproximação, considera que 

ciclos longos: Kondratieffs, ciclos interm~diários;Juglars e 

ciclos curtos: Kitchins, se superpõem. Vejamos cada uma destas 

fases, sucessivamente. 

A) la. Aproximação: ciclo de duas fases, sem ondas secundá-

rias. 

Primeiro, nao e exagerado nem paradoxal dizer 

que o "progressó " instabiliza a vida econômica ou que em virtu 

de dele gera-se um processo cíclico. Uma teoria de flutuações 

econômicas em termos de fatores externos mais inovações pode 

ser considerada evidente. Outra maneira de formulá-la é de qlE 

não haveria ciclos em um estado estacionário. Contra este sen 

so comum, que Schumpeter aceita, contrapõem-se o "senso romurn" 

de que "progresso" é uma coisa (boa) ao passo que flutuações 

são outra coisa (ruim) e distinta, inimiga ao "progresso" . 

Segundo, a proposição de que a inovação é de fato o 

elemento dominante que dá conta do fenomeno histórico e esta-

tístico das flutuações -e, para começar, somente uma hipótese 

de trabalho a ser julgada .. 

Terceiro, a impressão, a priori, estabelecida pela 

história econômica é de que a hipótese funciona. Ademais, pe~ 

mite incorporar outros fatos sem obrigar a ecletismo desvaira 

do. 
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Quarto, a observação da evolução capitalista indica 

que prosperidades são seguidas de recessao e que recessões são 

seguidas de prosperidades. Se ficarmos nisto, o processo nao 

tem motivo e se apresenta como um perpetuum mobile. Esta di

ficuldade desaparece com a adoção da hipótese de inovação. A~ 

quirimos o direi to de encarar a recessao como uma reaçao a pro~ 

peridade, sem ter que por sua vez, explicar a prosperidade p~ 

la recessão precedente. 

Quinto, qualquer semelhança entre prosperidade/rece~ 

são e as conotações de bem estar, no primeiro caso positiva, no 

segundo negativa, sao pura coincidência. A história tende a 

exemplificar mais no sentido oposto: tempos de prosperidade sao 

tempos de "sacrifício", tempos de recessão de "colheita dos fru 

tos do sacrifício". 

Sexto, não há nada no funcionamento do modelo que a-

ponte para qualquer tipo de periodicidade. Tudo que se pode 

dizer a respeito das unidades temporais do processo e de cada 

uma de suas suas fases - prosperidade/recessão - é de que de-

penderá da natureza da inovação particular que carrega um da-

do ciclo, da estrutura do organismo industrial que a ela res-

ponde e das condições financeiras e hábitos prevalescentes da 

comunidade de negócios. 

Setimo, um fator ou evento, no caso inovação, nao 

precisa ser da natureza de um agregado para produzir efeitos 

em agregados (renda nacional, consumo, investimento, etc.). 

Teorias agregativas do ciclo econômico são inadequadas já que 

nao nos ensinam nada a respeito da natureza do processo que 

. - 35 modela suas varlaçoes. 

35 BC, p.144. 



• 

30. 

Oitavo, o modelo e seu funcionamento é enfaticamente 

institucional. O Argumento se baseia em abstrações de fatos hi~ 

tóricos que, a posteriori, pode se mostrar corno pertencente. 

a uma época em rápida extinção. "Supomos - não somente a pro-

oriedade e iniciativa privada mas um tipo definido de ambas; 

não somente moeda, bancos e crédito bancário mas também uma 

certa atitude, um código moral, uma tradição de negócios e um 

determinado uso que é feito da comunidade bancária; acima de 

tudo, um espírito da burguesia industrial e um esquema de mo-

ti vações· que dentro do mundo de organizações gigantes - um 

padrão que denominamos de Capitalismo Trustificado - e dentro 

das modernas atitudes do público ("public mind") vêm rapidamen

te perdendo escopo e significado". 36 

B)2a.aproximação: ciclo com ondas secundárias: quatro fa-

ses: prosperidade, recessao, depressão, recuperaçao 

As inovações sendo incorporadas em novas plan-

tas e equipamentos resulta em que despesas adicionais de con-

sumo se manifestarão tão rapidamente quanto despesas ~-adicio-

nais para produção. Ambas se propagarão a partir do ponto ou 

dos pontos em que incidem inicialmente, criando-uma comple . -

xao que denominamos prosperidade. Duas coisas com certeza 0-

correm. Primeiro, velhas firmas reagem a esta situação; se-

gundo, muitas delas "especulam" sobre a situação. As firmas e 

consumidores agirão na suposição que as taxas de mudança cbse!, 

vadas continuarão indefinidamente. Em vista disto, estabele-

cerao transações que resultará em perdas tão cedo os fatos 

36 BC, p. 145. 
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falhem em corroborar a suposição. Estas reações à onda primá

ria (incorporação de inovações a firmas), Schumpeter denomina 

Onda Secundária que superimpoêm seus efeitos à Onda Primária. 

A onda secundária traz ao quadro cíclico uma 

imensa massa de novos fatos. Do ponto de vista quantitativo, 

sem dúvida, os fenômenos da onda secundária são mais import~ 

tes que os da primária. Por outro lado, sendo de mais fácil 

observação devido a sua abrangência conspícua, dá a inpressão 

de ser o pavio da conflagração. "Esta é uma razao pela qual 

o elemento inovação tem sido tão negligenciado na análise do 

1 
-,,, 37 

cic o econom1CO . 

Dentre os fenômenos da onda secundária, logi-

camente não essenciais, mas na prática de maior importância é 

a deflação de débitos. Schumpeter discute isto em termos da 

Teoria da Deflação de Débitos de Grandes Depressões de Irving 

F ' h 38 1S er. 

Fisher acentua que o super-endividamento deco~ 

re de dinheiro fácil. Porém não define super-endividamento (su 

per em relação a o que?). Uma saída é encarar o problema com 

referência à produtividade.- Daí a ideia de e~préstimos improd~ 

tivos. Consumidores imaginam que suas rendas transitórias altas 

sao permanentes; negociantes tomam empréstimos para expandirv~ 

lhas linhas na expectativa falsa de que o crescimento da dema.!!. 

da persistirá;· fazendas serão compradas a preços, cujas presta

r:ções, somente poderão ser atendidas s_e os preços agrícolas se 

mantiverem. Nestes casos, não há aumento de produtividade, ou 

37 BC, p.146. 

38 Erona:rétrica, outubro, 19 36 . 
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pelo menos, realização de ganhos de produtividade. Há aumento 

de débito sem contrapartida de aumento de receita e/ou redu-

ção de custos que permita equilíbrio entre fluxo de endivida-

mento e fluxo de caixa. A impressão que o processo deixa é de 

que a desgraça decorre essencialmente do desequilibrio finan-

ceiro. Porém, "nehuma grande crise ocorreu que não pudesse ser 

plenamente explicada pelos fatos objetivos da situação ... 

Nenhuma quantidade de expectativas otimistas poderiam ter ma~ 

tido alto o preço do cobre nos anos vinte; nenhuma quantidade 

de expectativas pessimistas poderia tê-lo baixado se importan

tes fontes de suprimento tivessem, subitamente, exaurido.~ 
A existência de ondas secundárias estabelecem 

duas fases adicionais às duas já consideradas - prosperid~ 

de e re-ces s ao " ... 'sob a pressao de ruptura da onda secun-

dária e as antecipações pessimistas que as induzem, nosso prQ 

cesso, em geral, embora não necessariamente, ultrapassará a 

vizinhança do equilibrio para a qual tendia e entrará em uma 

nova fase, ausente da primeira aproximação, e que será caract~ 

risada pelo que denominaremos de Liquidação Anormal, isto é , 

uma revisão para baixo de valores e um encolhimento de oper~ 

çoes que, geralmente, de forma bastante errática -colo.ca" - tais 

valores e operações abaixo de seu ponto de equilíbrio. EnqlliIDto 

na recessao havia um mecanismo para levar o sistema ao equili-

brio, agora um novo desequilibrio se desenvolve: o sistema, no 

vamente, se afasta da vizinhança de equilibrio, como o fez du 

rante a prosperidade; porém sob a influência de -um impulso dis 

39 BC, 149 p. . 
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tinto. A esta fase reservaremos o termo Depressão. Porém, q~ 

do a depressão terminar seu curso (ver, contudo, qualificação 

mais adiante) o sistema iniciará seu caminho de retorno a uma 

nova vizinhança de equilíbrio. Esta constitui a nossa quarta 

- 40 fase. A chamaremos de Recuperaçao ou Renascimento". 

A fase 3, depressão,é considerada por Schumpeter 

uma situação anormal, no sentido de que não é um elemento log! 

camente necessário do processo cíclico contemplado por sua te~ 

ria de inovação. Se a depressão ocorre ou não é uma questão de 

fato e depende de inúmeros acidentes circunstanciais. o fato 

de considerá-la logicamente dispensável não a torna menos se-

ria e grave como fenômeno: "a depressão e o retorno ao siste

ma da excursão depressiva toma tempo. Pode levar vários anos~l 

Na primeira aproximação, o processo de liquida-

ção(de velhas firmas) e absorção (de novas firmas) ,que consti~ 

tuem a recessao no ciclo de duas fases,irá morrer, a parte osct 

lações menores, quando terminar de realizar seu trabalho. Por 

outro lado, desde que o mecanismo capitalista e a motivação ca 

pitalista permaneçam intactas, a atividade empresarial será re 

tomada sem qualquer éstímulo externo. Isto deixa de ser assim 

no ciclo de quatro fases. A depressão, como vimos, não tem si~ 

plesmente um trabalho a realizar e ponto. Pelo contrário, ela 

tem formas de auto-alimentar-se. 

A questão é: "... o processo depressivo para 

por si mesmo antes que, teoricamente, ocorra a inanição univer 

- . - ~ "42,, d sal? Para esta questao nao ha resposta geral . evemos 

40 
BC, p.149. 

41 
BC, p. 150. 

43 
BC, p. 153. 
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reconhecer a possibilidade de um sistema tão condicionado e de 

uma espiral tão violenta que (as tendências de recuperação)po~ 

saro vir a travar uma batalha condenada a derrota .•.• Este par~ 

ce ser o elemento de verdade da opinião popular de que deve 

haver ajuda de fora do organismo dos negócios, que venha de 

ação governamental ou de algum evento qualquer favorável, se 

há de haver alguma recuperaçao ou, pelo menos, recuperação sem 

um periodo precedente de desorganização completa de duração in 

definida".43 

A passagem da la. para a 2a. aproximação, isto 

e, do ciclo de duas fases (prosperidade, recessão} para o ciclo 

de quatro fases (prosperidade, recessão, depressão , recuperação) 

não é, portanto, uma mera questão de conveniência descritiva. 

Cada fase é um fenomeno composto distinto, distingui vel por um 

conjunto de características, bem como, explicável em termos de 

diferentes forças que dominam e produzem estas características. 

o seguinte esquema pode ajudar a reter a questão: 

FASES 

I} Prosperidade 

2} Recessão 

3}Depressão 

4} Recuperação 

43 BC, 154 p. . 

FORÇAS 

Inovação (despesas de empresariamento) 

Resposta do sistema ao inpacto de produtos de novas planti 
(e autoàeflação) 

írrpeto de liquidações ano:rmais (antecipações depressivas 
derivadas) 

Resposta do sistema a desvios negativos do equilÍbrio 
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Seis fatos adicionais completam a 2a. aproxim~ 

çao: 

19) Cada vizinhança de fase de prosperidade contém eleme~ 

tos indigeridos de prévias prosperidade e depressões, isto e, 

inovações que não exauriram seus efeitos, adaptações imperfe~ 

tas, etc. 

29) No financiamento de inovações o crédito deixa de ser 

elemento único. A poupança (Schumpeter aqui, aparentemente,tem 

em mente algo como ações e debentures) irá afetar o contorno 

das ondas, particularmente no que -diz respeito a níveis de pr~ 

ços. 

39) A criação de crédito tende a perder sua relação direta 

à inovação. Seu montante apresentará variações não explicadas 

pelo modelo puro. 

49) As inovações abrem novas oportunidades de investimen-

tos pressionando a criação de inovações adicionais. 

59) Já que a evolução cria imperfeições de mercado gene-

ralizadamente, abandona-se a suposição de concorrência perfei 

ta, bem como, a suposição de que no início de cada ciclo exis 

te equilibrio perfeito. 

69) Imperfeições de concorrência e equilíbrio, bem como 

perturbações externas, são os elementos explicadores de recur 

sos desempregados, indep~ndentemente do processo cíclico. As

sim, ..... o pleno emprego deixa de ser uma propriedade de es

tados de equilibrio e, pelo contrário, indica - paradoxal que 

possa parecer - desequilibrio de um determinado tipo" .44 

44 BC, p.161, o grifo é de Schurrpeter. 
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c) 3a. aproximação: superposição de ciclos 

A proposição aqui é de que: não há razao para 

supormos que o processo cíclico de efeito a um único movimento 

ondulatório. Pelo contrário, há muitas razões de que ele dará 

efeito um número indefinido de flutuações ondulatórias que se 

desenvolvem simultaneamente e interferem-se mutuamente. 

No desenvolvimento do pensamento sobre flutua-

ções econômicas cabe, segundo Schumpeter, o mérito a Clément 

45 Juglar de ter sido o primeiro analista a perceber que o fe-

nomeno fundamental das flutuações cíclicas não cabiamas crises, 

.rx>réÍn amecanismos de prosperidades e liquidações alternantes no 

qual o elemento causal são as prosperidades,ao passo que as 

liquidações são efeitos. Porém Juglar e seus seguidores supu-

nham que o que haviam descoberto implicava um movimento ondu-

latório único. Ademais, tal movimento único apresentava carac 

terísticas empíricas que estabeleciam a ele uma unidade temp~ 

ral de cerca de 10 anos (entre 8 e 12 anos). 

Por sua vez, N.D.Kondratieff, anos mais tarde, 

analizou sistematicamente material de amplo espectro temporal 

concluindo pela existência de movimentos ond~latórios únicos 

46 de longa duração (cerca de 50 anos). Para Schumpeter estes 

45 Clénent Juglar, Des Crises Connerciales et leur Fetour Periodique en 
France, en Angleter:re, et aux Etat-Unis, la.ed., 1860, 2a.ed. 1889 

46 "19 Kondratieff": rreaélos éb século 18 a 1844/51; 
"29 Kondratieff": 1844/51 a 1890/96; 
li:}? Kondratieff": 1890/96 em diante. 

O artigo original de N.D. Krndratieff apareceu, pela prirreira vez, em 
alemão, em 1926. A pt:blicação em inglês é: "'lhe Long Waves of Eronomic 
Life", Review of Eananics Statistics, Novenbro 1935. 

-, 
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movimentos longos não sao meramente empíricos, no sentido de 

constatação numérica, porém estão associados a processos his

tóricos industriais claros e definidos~7 

Por fim, W.L. Crum e J. Kitchin, analizando da 

dos mensais de taxas de cornrnercial papers, compensações bancá 

rias, preços por atacado, para os Estados Unidos, no periodo 

1866/1922 e para os Estados Unidos e Inglaterra, no periodo 

1890/1922, perceberam a existência de ciclos (únicos) de dura 

- ~. d 42 O d . d - 48 çao medla e . 5 meses com eSVlO pa rao de 12.37 meses. 

SchiJmpeter deriva o esquema de três ciclos supe.E 

postos com base nos seguintes três argumentos: 

19) Já que as inovações estão na raiz das flu

tuações cíclicas, não se pode esperar que tais flutuações for 

mem um movimento ondulatório único. Com efeito, os periodosde 

gestação e . ab·sorção dos efeitos pelo sistema econômico nao 

serão ,em geral, iguais para todas as inovações realizadas a 

qualquer instante. Haverá inovações de gestação/absorção rel~ 

tivamente longas que ao longo de seu curso coincidirão com 0E 

tras inovações de geração/absorção relativamente curtas. Isto 

sugere multiplicidade de flutuações e interferências mútuasen 

tre elas. 

29) Os casos clássicos de ferroviarização, eletrificação 

e motorização do mundo são instâncias do fato de que quando E 

ma inovação é desenvolvida com sucesso, a próxima onda inovató 

47 ver BC, p.164, np3 -

48 arcbcs os estudos de Crun e Kitdrin foram pwlicaàos naRevie.v of Econornics 
Statistics, janeiro de 1923. Schurpeter uso o nare "Kitdrin" para a onda 
de curta duração, já q\E Cnmt não participa da visão otimista re Schunpeter 
a respeito· de sua própria desc:x:iJerta, ver BC, P .165, t:p .1. 
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ria com mais probabilidade terá início em campo idêntico ou vi 

zinho. Ferrovia significa locomotiva que significa aço que si~ 

nifica ... i eletrificação significa usina que significa proces

sos de transmissão que significa lâmpada que significa ... i au

tomóvel significa rodovia que significa cimento que significa 

novos modelos de veículos motorizados que significa ...• Neste 

caso, em contraste com o mencionado no (19) acima, no qual a 

multiplicidade cíclica era independente, aqui temos uma sequên 

cia de ciclos de um tipo, do qual o ciclo de maior ordem é um 

produto ou composto sem existência própria. 

39) Os ciclos simultâneos independentes (19) e os ciclos 

simultaneos dependentes (29), podem ser o resultado de um pr~ 

cesso que tem também outros efeitos daqueles que aparecem nos 

próprios ciclos. A ferroviarização é, novamente, um exemplo: 

aberturas de novas linhas ferroviárias tem efeitos imediatos 

sobre negócios, meios de transportes alternativos e posição re 

ativa deoentros de produção. Porém, leva mais tempo para agir 

sobre a multiplicidade de oportunidades que cria e destroi. 

Leva ainda mais tempo para exaurir todos os efeitos de deslo

camento de população, desenvolvimento de algumas e decadência 

de outras cidades e, em geral, para mudar a fisionomia éb país. 

Este aspecto do ciclo que é a Onda Longa difere daqueles apr~ 

sentados acima em (19) e (29). Difere daquele de (29) no sen

tido de que é um fenômeno real e não meramente um efeito esta 

tístico de uma sequência de fenomenos reais. Difere dàq:uele \ de 

(19) no sentido de que não pode ser ligado a um tipo particu

lar de inovação, em contraste com outros tipos levados adiante 
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durante a mesma época: é o resultado de todos os processos co 

merciais e industriais daquela época. 

Uma vez que o espaço e o tempo nao perrnitemque 

nos alonguemos mais, apresentaremos, para finalizar, apenas 

duas considerações adicionais: 19) a de que o esquema de três 

ciclos superpostos não é outra hipótese, mas apenas uma deci-

saoi 29) as relações entre os ciclos longos, médios e curtos. 

(la.) A única hipótese em jogo para a adoçãode 

um esquema de três ciclos é a recusa em aceitar a hipótese de 

ciclo único, seja ele longo, médio ou curto. A adoção do es-

quema é uma decisão. "Decidimos nos contentar I para os propó-

sitos aproximativos deste livro, com três classes de ciclo, 

os quais referiremo-nos simplesmente como Kondratieffs,Juglars 

e Kitchins. Isto porque as durações médias pelas quais escolhe 

mos identificar os indivíduos que pertencem a cada uma de nos 

sas três classes correspondem, aproximadamente, à duração dos 

ciclos 'decobertos' por estes três investigadores, respectiv~ 

mente" .49 

"Não há virtudes particulares na escolha feita 

de apenas três classes de ciclos. Cinco, quem sabe, seria me 

lhor, embora, após, alguma experimentação, o autor tenha che-

gado a conclusão de que melhorias no quadro nao compensam as 

complicações ... Portanto, ~ esquema de três ciclos pode ser 

encarado como um expediente de descrição conveniente, e lei

tores que assim o desejarem não precisam encará-lo sob nenhu-

1 " 50 ma outra uz . 

49 OC, p.169. 

50 BC, p.170. 
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Entretanto, há três razoes para a decisão que 

"hão :podem ser relevadas: i} ter tantas classes ou ordens de ciclo 

quantas sejam necessárias para assegurar-nos que as três razoes 

para multiplicidade de ciclos mencionadas tenham a oportunid~ 

de de aparecer no esboço histórico; ii} ter as famílias de ci 

elos longos, médios e curtos, representadas; iii} fazer com 

que cada ciclo a ser escolhido tivesse um significado históri 

co e estatístico definido. Isto dá conta do fato que "os" ci 

elos são precisamente aqueles "descobertos" pelOs autores cu";' 

jos nomes os batizam. Os Kondratieffs adotados (1775/1842, 

1842/1897, l898/ •.• ) tem suas datas historicamente justifica-

das, porém, são apenas tentativas e, por natureza, meramente 

aproximatórias: considerável área de dúvida os envolve. Cada 

Juglar tem sua "grande" crise, à qual Schumpeter não empresta 

importância crucial, como pode ser associado a um processo in~ 

vatório definido da indústria ou comércio. As associações hi~ 

tóricas deste-tipo são bastante ówndosas para os Kitchins. 

Schumpeter, inclusive, deixa aberta a possibilidade destesnão 

serem mais que flutuações de tipo adaptativo. 5l 

(2a.) As relações entre os três tipos de ciclos 

sao da natureza de interferências. Não se coloca como questão 

de causalidades distintas. Todos os três são explicados em ter 

mos de inovações, seus efeitos imediatos e posteriores e da 

resposta do sistema, embora diferentes tipos de inovações e di 

ferentes tipos.de efeitos desempenhem papéis distintos em ca 

da um deles. 

51 
Não há espaço para discutinra; este assunto éqUi: ver BC, pp. 174-192. 
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Em cada um dos três tipos de ciclos devemos es 

tar preparados para ciclos de duas fases (prosperidade, rece~ 

são) ou quatro fases (prosperidade, recessão, depressão, rec~ 

peração). As diferenças de duração, por si só, são suficientes 

para alterar muitos detalhes nos quadros apresentados por ci

clos de duas ou quatro fases. Em muitos casos, a formação de 

expectativas terá de ser formulada separadamente para ciclos 

de diferentes durações. 

Em vista da natureza das circunstâncias que dão 

margem a multiplicidade de ciclos, Schumpeter postula que ca

da Kondratieff contenha um número integro de Juglars e que c~ 

da Juglar contenha um número íntegro de Kitchins. Embora nao 

haja razão a priori para que o íntegro de Kitchins em cada 

Juglar sej a igual ao íntegro de Juglars em cada Rondratieff a ob 

servação dá a impressão de que a coisa é assim. Apesar disto: 

"Não há nada (em nosso esquema) que garanta a expectativa de 

tal regularidade. Pelo contrário, a expectativa lógica, deri

vada da idéia fundamental, é a irregularidade; não há razões 

para que inovações que diferem tanto em periodo de gestação e 

em tempo que levam a serem absorvidas pelo sistema, produzam 

ciclos de respectivamente algo menos que 60 anos (Kondratieffs) 

algo menos que 10 anos (Juglars) e algo menos que 

(Ki tchins) " .52 

40 meses 

o diagrama estilizado do esquema de três ciclos 

superpostos do BC acha-se reproduzido em anexo para apreciação 

do leitor. 

52 BC, p. 174. 
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Anexo, BC, p. 213. 

3a. Aproximação:_Ciclos Superpostos. Estilização 

CSAllT I.-Curve 1, long cycle; curve 2, intermediate cycle; curve 8, mort cycle; curve ~, .um of 1-8 (aee Appendix, page 1061) • 

• 
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FUNÇÕES DE OFERTA E DE DEMANDA DAS EXPORTACÕES DE MANUFATURADOS 
* NO BRASIL: ESTIMAÇÃO DE Ul-1 MODELO SIMUL'I'ÂNEO 

1. Introdução 

** Helson C. Braga 
*** Ricardo A. Markwald 

Tradicionalmente, os estudos econométricos sobre as 

exportações de manufaturados no Brasil têm-se concentrado. na es 

timação de funções de oferta, sem revelarem interesse especial 

pelo lado da demanda, que é suposta infinitamente elástica, com 

base na conveniente hip5tese de "pais pequeno". Nos poucos ca 

sos em que e especificada uma função de demanda, sua finalidade 

precípua é a obtenção da forma reduzida de um modelo estrutural, 

que é, então, estimada. 

A despeito de seu fácil apelo e de sua aparente 

plausibilidade no caso das exportações brasileiras de manufatur~ 

dos - que representam, efetivamente, uma·reduzida parcela do mer 

éado mundial -, a hip5tese de i'paIs pequeno" teve o efeito de 

restringir as opções de racionalização da influência da renda ex 

terna sobre o comportamento das exportações. A rigor, mantida 

aquela hip5tese, a função resultante constitui, inequivocamente, 

uma equação (e~trutural) de oferta, a qual não comporta a inclu 

são explrci ta de variáveis de derr;anda, que já se encontram inte 

,: gralmente captadas pela variável preço. 

* Os autores agradecem a Eustáquio J.'Reis, Frederico A. de 
Carvalho, Pedro S. Malan e aos demais participantes de um 
seminário interno do IPEA/INPES, bem como a um leitor anôni 
mo d~sta revista, pelas valiosas críticas e. sugestões a uma 
versao anterior deste trabalho. Marcia P.P.A. Bigarel foi ex 

.,~ tremamente ef iciente no apoio computacional. 
** : da FUNCEX e da FEA/UFRJ . 

*~';J: 

:do IPEA/INPES e da PUC/RJ. 
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Em conseqüência, as equações relativas às exporta-

ções que incluem a variável renda mundial não -sao propriamente 

funções de oferta, porém formas reduzidas de modelos estruturais 

não especificados. Convém assinalar que essas construções teóri 

cas implicam o abandono da hipótese de "país pequeno", uma vez 

que os modelos estruturais (implícitosY conteriam funções de de 

manda com elasticidae-preço finita. 11 

o tratamento mais adequado do efeito da renda mun 

dial sobre nossas exportações de manufaturados parece ser, po~ 

tanto, a estimação de um modelo simultâneo, onde a elasticidade

preço da demanda seja obtida empiricamente, em vez de estabeleci 

da a priori, por mais razoáveis que sejam os argumentos para su 

- I 'f' 't 2/ b d t' d' d po- a ln lnl a. - Essa a or agem erla, a emalS, a gran e van 

tagem de permitir a estimação direta da elasticidade-preço da 

oferta de exportações, o que nem sempre tem sido possível a pa~ 

tir de formas reduzidas. 

Obviamente, o emprego do modelo simultâneo implicã 

aceitar que as quantidades ofertadas ou demandadas também afetam 

os preços possibilidade esta que fica eliminada tanto na esp~ 

cificação de funções.de oferta quanto de demanda de exportações, 

caso se admita a hipótese de "pais pequeno". No que çoncerne à 

oferta de exportações, a premissa usual, que sugere urna curva p~ 

sitivamente inclinada, é a de que, na menos que exista capacid~ 

de ociosa no setor exportador ou, mais geralmente, a menos que a 

p~odução para exportação seja sujeita a rendimentos de escala 

constantes ou crescentes, é impossível que um aumento na demanda 

1/ Caso contrário, a questão se reduziria à especificação de urna 
equação de oferta, com os problemas já. apontados. 

!/ Embora reconhecendo a superioridade-dessa solução, Carvalho & 
Haddad (1978, pp. 124-5) optaram por um modelo "menos compl~ 
xo", sendo, no entanto, obrigados a recorrer a.uma complexa 
racionalização da presença da renda em uma equação de oferta, 
envolvendo a distinção de efeitos de curto e'longo prazos. 
Paula Pinto (1982) e Mussi (1982) também sugeriram a aborda 
gem simultânea. 
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mundial pelas exportações de um país possa ser satisfeita sem um 

aumento no preço, pelo menos no curto prazo" [Goldstein & Khan 

(1978, p.275).:. Da mesma forma, a hipótese - .aqui adotada - de 

uma curva de demanda negativamente inclinada importa em admitir 

que os exportadores brasileiros não possam vender qualquer qua~ 

tidade sem serem, eventualmente, forçados a aceitar preços FOB 

menores. A própria lógica de garantir competitividade às expo~ 

tações de produtos diferenciados - como são, via de regra, os ma 

nufaturados -, através da política cambial, implica a possibil~ 

dade de redução de preços (em dólares) para aumentar as vendas. 

o objetivo central deste trabalho é precisamente a 

obtenção de estimativas de funções de oferta e de demanda das ex 

portações brasileiras de manufaturados, no contexto de um TIlodelo 

simultâneo. Nesse sentido, ele se distingue substancialmente 

dos estudos anteriores realizados no Brasil, com exceção do tra 

balho de Paula Pinto (1982 L com o qual guarda alguns traços co 

muns, conforme se verá na seção a seguir. 

2. Breve Revisão da Literatura 

2.1 Introdução 

Existe hoje no Brasil um respeitável número de tra 

balhos econométricos voltados para o estudo do setor externo da 

economia, muitos deles orientados especificamente para o exame 

e avaliação de nossas exportações de produtos manufaturados. O 

impacto da política de minidesvalorizações cambiais, a avaliação 

da eficácia dos incentivos fiscais e creditícios, a determinação 

do potencial expor~ador e a construção de modelos macroeconome 

tricos "abertos" constituíram, de fat'O, nos últimos anos, uma im 

portante fonte de estímulo para a estimação de funções de oferta 

e de demanda de exportações, notadamente de produtos manufatura 

dos. 

O exame da literatura desenvolvido na presente se 
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çao, embora não se pretenda exaustivo, pode ser considerado corno 

amplamente representativo dos esforços realizados nesta área ao 

longo da últimq década. Foram consultados os trabalhos de Doel 

linger (1971), Ty1er (1976), Suplicy (1976), Lemgruber (1976), 

Carvalho & Haddad (1978), WEFA-Wharton Econometric Forecasts 

Ass. (1978), Paula Pinto (1979 e 1982), Reis (1979), Cardoso & 

Dornbusch (1980), Lopes & Lara Resende (1980r I Musalem (1981), 

.De La Cal (1981), Assis (1981), l'-1arkwald (1981) e Mussi (1982). 

Inúmeras particularidades que dizem respei-to- à cobertura 

ral, à periodicidade das observações, ao critério de agregaçao 

dos dados, à mensuração da variável dependente, etc., tornam di 

ficil .. senão impossível, a comparação da maioria dos trabalhos 

acima mencionados. O que se segue deve ser entendido, portanto, 

corno urna tentativa de caracterizar as formas de abordagem alter 

nativas utilizadas pelos diferentes autores, com o objetivo de 

reunir subsídios para nossas próprias estimações a serem aprese~ 

tadas na Seção 4. 

Discute-se a·seguir, em nível bastante genérico, as 

diferentes opções apresentadas na literatura, no que se refere à 

escolha do modelo econométrico e do método de estimação, à esco 

lha da_forma funcional, à construção da ~ariável dependente e a 

seleção e inclusão das diferentes variáveis explicativas. são 

apresentadas e comentadas também as principais (e melhores) esti 

mativas contidas nesses trabalhos. I 

2.2 Aspectos teóricos 

2~2.l A escolha do modelo econométrico e do método de estimação 

Não existe na literatura consultada nenhuma tentati 

vade estimar simultaneamente um modelo de oferta e de demanda 

das exportações de produtos manufaturad0s na sua forma estrutu 

ral~ O que existem são: Ca) estimações de equações de oferta de 

exportações, sob o pressuposto de "país pequeno" e demanda de ex 

portações infinitamente elástica: (b) estimações de equações de 
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oferta e de demanda de exportações efetuadas s~paradamente, ou 

seja, por métodos não sistêmicos; e. por último, (c) estimações 

de formas reduzidas de modelos estruturais. Em alguns casos, a 

forma reduzida é derivada a partir de um modelo estrutural expl! 

cito, mas freqüentemente o modelo estrutural é desconhecido, 

estimando-se uma forma reduzida especificada ad-hoc. 

A escolha por uma ou outra forma de estimação tem, 

obviamente, suas implicações. Ao estimar uma equação estrutural 

de oferta de exportações se está adotando a hipótese de que a va 

riável preço capta integralmente todas as mudanças ocorridas do 

lado da demanda. Corre-se o risco, portanto, de ter variáveis 

de demanda omitidas na regressão. As forma.s reduzidas especif~ 

cadas segundo critérios ad-hoc sao, por sua vez, passíveis de t~ 

das as críticas decorrentes da ausência de um modelo estrutural 

que permita a correta e precisa identificação dos parâmetros. 

Nos casos em que a forma reduzida é derivada a partir de um mode 

lo estrutural explícito, podem subsistir ainda problemas de iden 

tificação, na medida em que resulte impossível recapturar os p~ 

râmetros estruturais. Finalmente, a estimação por métodos unie 

quacionais de modelos estruturais contendo uma equação d~ oferta 

e outra de demanda, embora constitua uma melhor aproximação ao 

problema, conduz a estimadores com propriedades inferiores 

dos métodos sistêmicos. 

, 
as 

No,s trabalhos de Doellinger (1971>., Tyler (1976), 

Reis (1979), Cardoso & Dornbusch (1980), Lopes & Lara Resende 

(1980), Musalem (1981) e Markwald (1981) foram estimadas equ~ 

ções de oferta de exportações admitindo-se explicitamente que o 

Brasil é um tomador de preços no mercado internacional. Eles 

fornecem, portanto, estimativas para as elasticidades-preço e ca 

. pacidade da oferta' de exportações de ~anufaturados. Todos os 

outros -- à exceção do trabalho de Paula Pinto (1982) --, ao in 

cluírem variáveis de demanda como resultado de especificações 

ad-hoc ou de estimações de formas reduzidas de. modelos estrutu 

rais explícitos (Lemgruber (1976), Paula Pinto (1979) e 

(1982)J ' fornecem estimativas de elasticidades que não 

Mussi 

podem 



• 

. , 
6 

ser identificadas nem como de demanda nem como de oferta. O re 

cente trabalho de Paula Pinto (1982), embora utilizando siries 

desatualizadas e um método de estimação de equação única, i o 

único na literatura que apresenta estimativas para as elasticida 

des tanto de oferta como de demanda. 

Ao comentar a escolha do modelo economitrico, as si 

nalando suas implicações e limitações, i preciso, no entanto, fa 

zer algumas ressalvas. Dada a reduzida participação brasileira 

no comircio mundial de manufaturados, a estimação de uma equaçao 

estrutural de oferta de exportações constitui, a priori, uma 

opção.plausível. Algumas tentativas nessa linha chegaram inclu 

sive a resultados bastante robustos, como é o caso de Cardoso & 

Dornbusch (1980). A necessidade e a conveniência de incluir fa 

tores do lado da demanda foram reforçadas pela percepção mais re 

cente da performance das exportações de manufaturados no último 

triênio. No que se refere aos trabalhos que utilizam especific~ 

ções ad-hoc é preciso destacar que a impossibilidade de identif~ 

car as elasticidades estimadas não compromete, necessariamente~ 

sua capacidade preditiva, o que constitui em muitos casos o pri~ 

éipal objetivo desses trabalhos. 

Cabe destacar, por último, que, no que diz respeito 

ao método de estimação, a opção na literatura foi pelo método 

dos mínimos quadrados ordinários (OLSQ), combinado, em alguns 

casos, com a técnica iterativa de Cochrane-Orcutt para correçao 

de correlação serial dos resíduos. Nesse sentido, o trabalho de 

Paula Pinto (1982) constitui, novamente, uma exceção, já que as 

equações foram estimadas pelo método de variáveis instrumentais. 

2.2.2 A escolha da forma funcional 

Todas as equaçoes de expor~ação de manufaturados 

apresentadas nos trabalhos revistos são da forma log-linear, e 

em nenhum deles é possível encontrar qualquer referência ou dis 
-cussao a respeito do problema da-escolha da forma funcional. A 
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~xceçao é, neste caso, o trabalho de Reis (1979~, que, além de 
-levantar o problema, realiza algumas comparaçoes entre' formas li 

neares e iog-lineares para pares de equação que, no restante, 

apresentam especificações análogas. O autor verifica que as es 

timações sob a forma log-linear resultam, na maioria das vezes, 

em coeficientes R2 e valores das estatísticas t e DW superiores 

ou mais precisos que aqueles obtidos sob a forma linear. A apl~ 

.cação,do critério de Sargan -- teste simples, embora não muito 

rigoroso, que auxilia na escolha entre formas lineares e log-l! 

neares -- sugere também, segundo Reis, o melhor desempenho da 

forma log-linear. 

O risco de uma escolha inadequada da forma funcio 

nal reside em atribuir erroneamente a existência de ajustes po~ 

co satisfatórios ou a presença de parâmetros não-significativos 

a uma seleção incorreta das variáveis explicativas, quando, na 

verdade, esses resultados são uma decorrência da inadequação da 

fórma funcional estimada. 

A nítida opçao da literatura pela forma log-linear 

deve-se, sem dúvida, ao fato de que as elasticidades são obtidas 

diretamente dos resultados da regressão e, diferentemente das 

formas lineares, são constantes e independem, portanto, dos valo 

res assumidos pelas variáveis. 

2.2.3 A escolha da variável dependente 

A escolha da variável dependente encerra três pr~ 

blemas intimamente relacionados: o critério de agregação, a for 

ma de quantificação e o tipo de especificação. 

O primeiro diz respeito à definiç~o da cesta de pr~ 

dutos que cabem incluir sob a denominaç?o de "produtos manufatu 

rados". Os trabalhos mais antigos (Doellinger e Tyler) incluí 

ram entre os manufaturados os produtos das classes ~, 6, 7 e 8 

da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NEM) Em trabalhos 
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posteriores, tentou-se, as vezes, uma compatibilização entre a 

classificação da Fundação IBGE e a da NEM. Outros autores adota 

raro simplesmente a definição da CACEX para produtos manufatura 

dos, com critérios variáveis para a inclusão parcial ou total 

dos' chamados semimanufaturados. For último, alguns trabalhos 

adotaram a definição implicita nos indices da Fundação Getulio 

Vargas (FGV) (exportações da indústria de transformação). 

Superposto ao problema do critério de agregação, 

surge o da forma de quantificação da variável dependente. A 

"boa teoria" sugere que a escolha deve recair em um adequado ~ 

ln 

dice de quantum. A revisao da literatura mostra que, no caso 

das exportações de produtos manufaturados, a regra tem sido defi 

nir a variável dependente em termos de um índice de valor (cons 

tante ou, inclusive, corrente). lndices de valor constante re 

s~ltam em proxies pouco satisfatórias dos índices de quantum, 

apresentando ainda o inconveniente 'de introduzii a variável pr~ 

ço em ambos os lados da equaçao .. A inexistência de índices de 

guantum compatíveis com o critério de agregação adotado poderia 

explicar, em alguns casos, o uso de índices de valor. Contudo, 

a' razão principal," embora não explíci ta, parece residir nos re 

sultados insatisfatórios obtidos a partir da utilização dos índi 

ces de quantum"publicados pela FGV. ~/ ~ provável, então, qu~ 
tentativas malsucedidas de utilização dos índices de quantum te 

nham levado a maioria dos pesquisadores à substituição por índi 

ces de valor. Uma solução alternativa teria sido a geração de 

novos índices de quantum, opção sem dúvida trabalhosa tentada 

apenas por paula Pinto (1979). 

~/ Exercíéios de estimação de equações de oferta de exportações 
de produtos manufaturados, que efetuamos utilizando o índice 
de quantum da FGV como variável dependente, evidenciaram, de 
fato, a dificuldade em obter elasticidades-preço significat~ 
vas ou, inclusive, positivas, conforme previsto pela teoria. 
Eventuais críticas à qualidade do índice parecem pouco proce 
dentes em vista da existência de resultados satisfatórios oh 
tidos com base nesses índices nas estimações de funções de 1m 
portação. -
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o problema de especificação da variável dependente, 
que e uma decorrência das dificuldades acima mencionadas, relati 

vas a sua quantificação, foi contornado por Cardoso & Dornbusch 

(1980) com a utilização daquela variável sob a forma de uma ra 

zão entre o índice de qua_~~~~ e um índice de produto industrial. 

posteriormente, vários autores seguiram a mesma orientação, pr~ 

curando, assim, evitar especificações baseadas tanto nos índices 

~e quantum como nos -índices de valor. Deve-se salientar, contu 

do, que as estimações efetuadas com base nessa especificação as 

sumem implicitamente a hipótese de uma elasticidade unitária da 

oferta de exportações de manufaturados em relação ao produto in 

dustrial. 

2.2.4 A escolha das variáveis independentes 

Apesar da diversidade das especificações utilizadas 

nos diferentes trabalhos consultados, é possível agrupar as vari 

áveis explicativas em um número restrito de categorias. 

(a) Variáveis que captam o efeito preço 

Exceto no caso do trabalho de Paula Pinto (1982), 

o efeito preço é sempre exa~minado na literatura através de um 

conjunto de variáveis que afeta a remuneraçao real do exportador . 

A taxa de câmbio nominal, os preços externos, os preços domésti 

cos e um índice de subsídios sao, neste caso, as variáveis reI e 

vantes, aparecendo freqüentemente reuntdas sob a forma de uma va 

riável composta, do tipo: 

* * E.P (l+s)/ P ou E.P I P(l-s) 

onde 

E = taxa de câmbio nominal; 

P = índice de preços domésticos; 
* P = índice de preços externos; e 

s = taxa de subsídios . 
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Admitem, ainda, decomposiç,ões diversas, do tipo: 

* * * E.P jp e (l+s) , ou E/P e P (l+sL ou E/P, P e (l+s) 

nos casos em que se pretende medir isoladamente os efeitos da p~ 

litica de concessão de subsidios, da evolução da taxa de câmbio 

real e/ou da evolução dos preços internacionais. 

A escolha dos índices de preços ~ determinada pela 

forma corno e racionalizado o conceito de remuneração real do ex 

portador. A maioria dos trabalhos parte de uma visão competit~ 

va entre os mercados interno e externo. O indice de preços ex 

terno é entendido como o preço FOB da cesta de exportaçôes bras~ 

leiras de manufaturados, recaindo a escolha do indice doméstj.co 

numa adequada contrapartida daquele. A taxa de câmbio cumpre, 

então, a função de tornar compatível essa comparação entre as r~ 

muneraç6es obtidas nos mercados externo e interno. Utiliza-se a 
* taxa Cr$/US$ nos casos em que P corresponde a um índice denomi 

nado em dólares e a taxa de câmbio efetiva nominal nos casos em 
* que P corresponde a um índice ponderado de preços (industriais) 

de diferentes paises [ver Mussi (1982)J. 

A perspectiva de mercados competitivos ~, as vezes, 

substituida por urna visão de lucratividade, abandonando-se, P~E 

tanto, o pressuposto implícito da existência de um bem unlCO e 

homogêneo que pode ser vendido em um ou outro mercado. i / O preço 

relativo relevante e, neste caso, aquele que relaciona o preço 

externo com os custos domésticos com a mão-de-obra e as matérias 

-primas. A escolha do índice interno recai, então, em algum in 

dice capaz de refletir a evolução conjunta desses custos [ver 

Paula Pinto (1979>J. 

4/ 

O efeito preço aparece desdobrado em elasticidades-

A influência do mercado doméstico seria captada, então, pela 
variável de utilização de capacidade, na medida em que os bens 
destinados aos dois mercados concorreriam pela utilização de 
uma dada capacidade instalada. 
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preço tanto da oferta quanto da demanda de exportações apenas no 

último trabalho de Paula Pinto (1982). A elasticidade~preço da 

oferta i racionalizada segundo a idiia da lucratividade do expo~ 

tador (acima comentada), enquanto a da demanda de exportações e 

incorporada como um preço relativo que reflete a competitividade 

das· exportações brasileiras, do tipo: 

onde 

* P / ,PW 

* P = indice de preço em dólares das exportações 

de manufaturados brasileiros; e 

p\V = indice (ponderado) de preço em dólares das 

exportações de manufaturados de outros pa~ 

ses. 

Finalmente, cabe destacar que, no que tange ao indi 

ce de subsidios, as únicas siries disponíveis são as de Tyler 

(1976) Cardoso (1980) e Musalem (198n, ~ue cobrem os períodos 

1964/72, 1964}77 e 1964}78, respectivamente. 

(b) Variáveis que captam o efeito renda externa 

Essas variáveis são incluídas nos modelos que 

admitem a existência de uma demanda internacional menos que pe~ 

feitamente elástica. Nesses casos, a renda do resto do mundo 

(ou alguma proxy dela) aparece como variável explicativa na equ~ 

ção de demanda de exportações ou na forma reduzida, dado que o 

modelo e~trutural, sej a ou não expl ici tado, i ncorpora uma eq'1~ 

ção de demanda de exportações. Ainda, segundo Carvalho & Haddad 

(1978), a inclusão de um índice de comircio mundial pode ser ra 

cionaliz~da a partir da distinção entre curto e longo prazos. A 

demanda internacional seria infinitamente elástica apenas no lo~ 

go prazo, tornando-se inelástica (e ati vertical) no curto prazo, 

em decorrênCia dos custos de transação e de informação ou da im 

posição de cotas restritivas nos mercados importadores. A expa~ 

são do comircio mundial - o efeito "renda externa" constitui 

ria, na verdade, um efeito "tamanho de mercado" -- poderia indu 
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zir um aumento das exportações domésticas sem afetar, necessaria 

mente, o preço. 

Um índice da renda do resto do mundo ou o quantum 

de exportações ou importações mundiais são as variáveis inclui 

das visando captar esses efeitos. Em alguns trabalhos, existe 

ainda a preocupação de selecionar os principais parceiros comer 

'ciais do Brasil e de introduzir um sistema de ponderações para 

construir um índice de renda externa relevante para o país. 

Cc) Variáveis que captam um efeito tendencial 

o produto potencial __ o ou (em especificações 

menos rigorosas) o produto efetivo da indústria de transforma 

ção) -- é incluído nas equações de oferta de exportação de prod~ 

tos manufaturados ou na estimação de formas reduzidas como fato 

res de escala ou de tendência. A inclus~o de variáveis de cap~ 

cidade é particularmente conveniente ~lando se trabalha com P~ 

ries temporais, já que contribui para "limpar" a regressão dos 

~feitos tendenciais. O valor do coeficiente associado a essas 

variáveis permite", adicionalmente, determinar a existênc ia de um 

viés pró ou anticomércio, segundo sua estimativa seja superior 

ou inferior à "unidade, respectivamente. Um valor unitário sign"~ 

ficaria, conseqüentemente, um efeito neutro da evolução da cap~ 

cidade sobre as quantidades exportadas. ~ esse, precisamente, 

o pressuposto implícito nos casos em que a variável dependente é 

definida como a razão quantum exportado/produto industrial [ver, 

por exemplo, Cardoso & Dornbusch (1980}J. 

(d) Variáveis que captam o efeito cíclico 

Tanto no caso de bens homogêneos (em que as ex 

portações são concebidas como oferta excedente) como no de bens 

diferenciados, mudanças cíclicas no produto industrial doméstico 

podem afetar o volume das exportações. O mercado externo é visu 

alizado como uma alternativa para a redução das margens de cap~ 
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cidade ociosa. Ubviamente, esta proposição pode não ter valida 

de nos casos de economias muito abertas, em que as flutuações da 

produção doméstica podem ser reflexo de flutuações nas próprias 

exportações. 

Variáveis que medem o ~rau de utilização da capaci 

dade, o hiato do produto ou o grau de ociosidade são introduZi 

,das, então, para le~ar em conta os deslocamentos da curva de 

oferta de exportações em decorrência de desvios em relação a uma 

capacidade tida como normal, tendencial ou potencial. 

(el Variáveis que captam defasagens ou custos de 

ajustamento 

~ freqüente a introdução de variáveis defasa 

das na maioria dos trabalhos revistos. O pressuposto implícito 

é de que o efeito das variáveis explicativas sobre a variável de 

pendente distribui se ao longo do tempo, seguindo um determinado 

padrão de ajustamento. 

Uma menção especial merece a inclusão da variável 

dependente defasada no marco de modelos que levam explicitamente 

em consideração a existência de custos de ajustamento, como e o 

caso das especificações de Paula Pinto (l979) e Cardoso & Dorn 

busch (1980). Na literatura, eles são sonhecidos como modelos 

de desequilíbrio, e sua utilização § mais freqüente nos casos em 

que a periodicidade dos dados é inferior a um ano, Com base r.2S 

ses modelos, torna-se possível estimar a defasaqem média do aju~ 

tamento (mean-lag), bem como aistin9uir entre elasticidades de 

curto e longo prazos. 

Cabe destacar, por último, a inclusão (menos fre 

qüente) de outras variáveis explicativas, como a variaçao ou o 

'coeficiente de variação da taxa' d~ câmbio, variável de tendência, 

etc. 
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2.3 Aspectos Empíricos 

são apresentados nesta séção os welhores resultados 

constantes dos trabalhos empíricos consultados. As cestas de m~ 

nufaturados contempladas nas diferentes regressões podem diferir 

substancialmente entre si -- e e o que de fato acontece, uma vez 

que os critérios de agregação adotados pelos autores foram os 

~ais diversos. Por ~ssa e por outras razões, torna-se difícil e 

até impossível efetuar comparações entre as diversas estimativas. 

Cabe destacar, ainda, que o uso de uma notação uni 

forme obrigou-nos a efetuar certas simplificações, que tendem a 

minimizar as diferenças existentes entre as diversas especjfic~ 

çoes. 

-A Tabela J apresenta as melhores regressoes estima 

das pelos diferentes autores; Apesar de sua não comparabilidade, 

é -possível efetuar algumas observações em torno desses resulta

dos. 

Focalizaremos nossos comentários em torno das elas 

ticidades-preço, renda externa e capacidade, dado que as variá 

veis associadas a esses coeficientes são as que aparecem com 

maior freqüência nas especificações apresentadas . 

No que diz respeito à elasticidade-preço, e conveni 

ente distinguir as diferentes estimativas segundo a especific~ 

ção utilizada para a variável dependente. Nos casos em que a ex 

portação de manufaturaàos foi estimada a partir de um índice de 

valor constante, foram obtidas elasticidades-preço significat~ 

vas e valores próximos ou superiores à unidade (Doellinger, Ty 

ler, Suplicy, Carvalho & Haddad, De La Cal, Assis). As regre~ 

sões que utilizaram o índice de g~ntum (Lemgruber, Reis, Paula 

Pinto, Mussi) resultaram em estimativas . sempre inferior~s à uni 

dade e às vezes não-significativamente diferentes de zero. Fi 

nalmente, aqueles que especificaram a variável dependente como a 



• 15 

T " n E L " 

ESTIMN:"OL:S DE On:nTII E DUlI\lIlJII DIIS l:XrOllTf.ri'n:S Dl:: ""ODU1"O[' MIINUJ'IITUHIIOOS 

~ POl!UJQ O;IlU, !lDt:DJ REGRESSOES 112 li \; C)'\''7!·~·''N,\'''/l ... r.. 
------

IlCclllnp" 6)-68 Trlln. 0L9J 1"9 XÜ - 3,82 .. 0,63 loq (LS/PI) .... !,48 lOJ YI - 2,31 loq J - 0,74 D 
(1) 

0,91 1,97 (1) ~~: .. ~:.~ P':: 
r.I j ::.'.'/)? 

U,71) 
(0) (') (' ) e 4v 't!"lJn. 

t.!~ 1"6) c 
63-68 Aruais ~ 1"9 xii u 4,26 .. 1,22 1"9 (F/t'I) .. 1,39 lo;r YI - 2,71 1"9 ui 0,69 0,7-1 17 ·~ll.:n. 6.;,. 

(*1 

'l'ylcr 6l-72 Trlln. OJ..S:) 1"9 J!Õ ~ -1,26 .. 1,33 lo;r (E,P""S(\'\_A .. O,~8 1cç \'1 -0,50 
2 1cç U
t

_
A
+ 0,(,) 1ug xi\_À 0,95 1,:3 t-'. [(t-~); 

(*) (0) (O) +(t-lI] /2 
(1976)· -

(;3-72 Trim. a..so 1"9 xii = -0,70 .. 1,44 1"9 (E.P"'/!') t.-À 
2 

.. 2,40 lOJ St_À -0,31 lo;r Ut _À + 0,67 1o;r >D
t

_
À 

0,94 1,35 

(*) (0) (*) 

~11c.y 64-72 Trim. CL.q;) 1"9 xii = -21,84 .. 0,97 loq (E.r"'/?) .. 0,36 1"9 S + 2,37 1o;r M'" + 0,0004 u l 0,91 1,12 ~ll:,,:,:ú::lJ i1 

(0) C.~,::--Cl"'/:'.~~ 

(1976) . c1j Lç 1riln. 
G4. 

64-72 Trim. OLSQ lo;r xii ~ -16,06 .. l,Ol 1"9 (E,r':' s/p) t-l + 1,91 10'~ M'" .. 0,001 U) o,n 1,13 

(0) (0 ) 

~ 6~7l /lruais Ol.'iQ 1"9 XQ ~ s/d -0,68 lo;r (P/E.P~) .. 2,53 '" 1"9 ~. 0,94 2 .l~ 

(1976) ,*) 

. 

CXval.to 

Jl1ddad 5~74 Amais OLSQ 1"9 >D ~ -10,61 .. 1,05 lo;r (E.r"/ (1-s) .1') .2,92 109 M'" -0,76 1cç \' -0,73 U -0,0001 \' 0,93 1;':: - (') (0) I Cl978) 

1,25 1"9 (E,P'~:?) -G,S8 2.52 lO; l-fl.~,2(' leAj y -v,~L -0,(,002'. 1,~: ! -5~74 !\.F}UUS CL9:} 1.:.q xii = -11,2:' .. !C'r1 S 1- Vf~) 
.. -

I (*) (0) 

.--1.------

tlEFA 59-75 hnJ<us 0L9J loq xi: ~ - 9,l4 - 0,47 1"9 (E.rtT11 .. 2,86 1cç ~:'" - 1,06 lo;r U 0,97 2,05 

(1978) '*) 

PaIlA 
(F.'P~/Pn) 1"9 X; + O,e1 lO; li 

I 
I'1ntD 54-74 J\ruais CLS:l 1o;r XQN]1 : E/d + 1,43 1cç .. 0,23 lrq ~1 + 0,84 0,84 2,33 !':1:,:':-c.:" ('0; I 

d:"~~;~.:; (~~ ~ .. -
0979) 

(0) 
r/1: 1(..5 1"('~-; 

I lrit.C:> 
(L,P~ /Pn) 

w I t 
54-74 "mais OLSQ 1"9 XQ ~ s/d .. O,l2 lo;r .. O,~4 109 W -0,04 loq XI + 2,0' 109 'lI 0,94 2,33 .. (*) 

--
adJI ~9-78 l\maib C)!lC 1"9 XQ ~ 1,35 .. O,4~ 109 (E.P; IPI .. 2,~0 1"9 y'" O,e2 l,e7 (\;:~ 1: C~r..'.; 

(*) 
OJ,.i....Jn.~ ... ~,") 
C"':rn f"! t('C111. 

(1979) 
C" e':!' 6.1 

S9-78 .......,15 a..s;) 1"9 XQ E 1,61 + 0,47 lo;r (E.P~ IPI + 2,14 lug 'l". 0,72 lo;rU 0,94 , 32 C!-Jt1:.'1C 

(*) '0) 
cr.cu~t, 



16 

(cent.' 
- ' ' 

KInIl 1'ERlcro = ~~lUXl RECRESSOf:S ,,2 D.t:. (J!>:.:rJNN;l":s 

~ -- -'-
c:amo- , 

n:.P~.S/!' II -0,016 U· ~ 60-7-7 l\n.la1& ro.: 109 (JeQIY l' - O ,JJ .. 0,83 loq 0,78 1,79 

(l9SO) 
(*1 (*) 

51-" llllJais roc 109 IXO.IYI' = -/l,44 .. 0,51 IOCJ n:.~.SIPI' -0,012 U( .. 0,51 lOCJ (Je0lY1'_1 
0,86 2,lI] 

(*1 (*) (*1 

I 

(E,~,S/Pl) -C,016 U4 I 
~ 5'"'78 IIrnl.:ús roR: lOCJ CY-MI' - -3,8 .. 0,79 IOCJ 0,81 1,G8 

(*) (* ) 

(1981' 
(E.P~,S/Pl) -O,OU U· .. 0,53 lOCJ 61>-78 Aruais roc IOCJ O:oJYI ' = -2,21 • 0,46 IOCJ (JeQ!Y11_1 

0,8& s/d 

(*) (*) (*) -

I.cpes , ta 
lE.P;·S/P11 ~ 1,33 U5 • 0,55 loq I 1'_ ~-.se 6!>-78 I\nuais roR: loq 1XO.IY1' ~ -2,55 • 0,51 lOCJ (XQ/'YI)-l s/d ~/<l 

I (981) s,ld s,ld s/d 

Dit la Q1 '!>-79 J,nuais 0L.9;) loq xi.i - -22,!6 .. 1,64 lOCJ lE.P"(p) .. 0,08 lOCJ S .. 3,47 lOCJ yV 0,99 1,~E I (1) ~~'~I 

1*) (*1 

2,J 

Te:: O p .. ~:l·' 
(981) Go 1,7(/7~': 

6!>-79 Anuú.s CV~ loq xi.i = -2C,E9 .. l,li lOCJ (E;~.S/Pl .. 3,30 109 ·l' .. 0,37 O 
(1) 

0,99 
I 

(*1 1*) (*) I 
i 
, 

(E.pw,S/PI) 
... 

'Aais 61>-79 :\nJais O!.SQ 1o';j xi.i - -7,67 .. 0,98 loq .. 0,36 109 Y .. 0,1 T .. 0,50 10:1 (yjjJ -I Ct,9~ I,~'; 

C"J Cc, j 

(19111' . i 

~ 64~0 lIruais O!SJ 10CJ XIlI ~ -3,32 .. 0,83 109 (E.~.:VPI) .. 3,C2 109 Y -2,27 U 0,99 1'&3

1 

(*) (*) (*1 

(19111) 

61-80 AnJais C'Cn:: 109 (Je0lY1) - 4,45'. 0,67 109 IE.P~ .S/I'I) -1,16 U .. 0,44 109 (X0IY1l_l 0,81 
2,<1 I 

(*1 (*, (*) 

"-1 12-80 Tr1lll. a3;J 
. v 

109 XO - 0,61 .. 0,71 109 (f:.c'l') -0,14 log S • 2,85 109 Y -2,64 U 0,92 1,30 I 
(*) C*1 (*1 I 

(1912) 

72-80 Trilll. O!.SQ 109 XO - -2,lB .. 0,83 109 
v t 

(E.I1') .. 2,60 log T -2,13 U .. 0,08 log TI 0,92 1,3~ 

• 1*1 1*1 

....x. 
10CJ XO - -9," - 1,U log (~ !pn .. 2,19 109 X~ P1I1to 54-75 1\nJa1s 2&.5 0,94 2,15 1l;\1.lI.:;)o c.f' 

oUl\"":rdl cc-. (*) 1*) cy'!''('''Ir~~s 
fH82) 

54-75 Anuais 2SLS 109 xQJYt _ -23,92 .. 3,14 log !l;IP n1 .. 1,69 109 (P~.S) -2,21 loq W -0,09 IOCJ U 0,59 2,09 !~'\J.: ':l":;' dç 
o[C'rt.1 0<: 

(*) (*) lO(port.J.,.,n . .'S 

, 



• 
17 

----------------------r---------------------.------------____ . ____________ __ 
Discriminação símbolo Significado 

-----------------+-------

Variável 
peperidente 

Efeito preço 

Efeito renda exter 
-na e fator escala 

Efeito cíclico 

Outras variáveis 

Subscritos 

XQ : 

XD : 

. XDN : 

XC : 

E 
S 
P 

y 

M 
X 

V 

W 
T 

x 
I 
w 
n 
t. 
f 

: 

indice de guantum das exportações 
de manufat~rados 

índice de valor real (dólares) das 
exportações de manufaturados 

índice de valor corrente (dólares) 
das exportações de manufaturados 

índice de valor real (cruzeiros) das 
exportações de manufaturados 

taxa de câmbio nominal 
índice de subsIdios (l+s) 
índice de preços 

índice de produto real 
índice de importações reais 
índice de exportações reais 

utilização de capacidade 

índice de emprego industrial (pro~y 
de capacidade) 
desvios do produto observado em re 
lação ao produto tendencial -

resíduos (de OLSQ) do ajuste da pro 
dução industrial a uma tendência -
temporal 

desvio percentual do produto obser 
vado em relação ao produto tendencI 
aI 
gap (l-U) 

coeficiente de variaçao da taxa Cc 
câmbio 
salário-eficiência 
tempo. 

exportação 
industrial/manufaturado 
mundial/externo 
insumo/matérias-primas 
tendencial 
efetivo .. 

Notas: (*) estatisticamente significativos ao nível de 5% 

s/d sem dados 
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razao quantum exportado/produto industrial (Cardoso & Dornbusch, 

Musalem, Lopes & Lara Resende, Markwald) ~ncontraram valores si9 

nificativos entre 0,5 e 0,8 para a elasticidade de curto prazo e 

entre 1,0 e 1,3 para a elasticidade de longo prazo. Como resul 

tado desse esforço empirico, existe hoje um certo consenso na 

profiss~o que tende a achar "razoável" um valor unit~rio para a 

elasticidade-preço da exportaç~o de manufaturados. 

No que tange à elasticidade-renda externa, ela e 

sempre significativa, assumindo valores entre 2,0 e 3,0 na maio 

ria dos casos. A elasticidade em relaç~o à utilizaç~o de· capac~ 

dade apresenta quase sempre o sinal esperado (n~gativo), ainda 

que nem sempre seja significativa. A inexistência de uma espec~ 

ficaç~o uniforme, decorrente da forma de mensuraç~o do hiato e 

do cálculo do produto potencial, torna impossivei apontar valo 

res ou intervalos de variaç~o caracteristicos. 

Vale a pena nos determos, por último, na estimaç~o 

do modelo estrutural efetuada por Paula Pinto (1982). A eguaçao 

de demanda apresenta uma elasticidade-renda externa cujo valor 

é superior a 2,0, em linha, portanto, com a experiência precede~ 

te. A elasticidade~preço da demanda de exportações é negativa e 

finita, conforme esperado, e pouco superior à unidade. Na equ~ 

ção de oferta, a variável que capta o efeito preço é decomposta 

em duas componentes: a taxa de câmbio real e a variável preço 

propriamente di~a. Os coeficientes estimados para essas variá 

veis são 3,14 e 1,69, respectivamente, bastante superiores, pOE 

tanto, às elasticidades-preço obtidas -a partir de formas reduzi 

das ou de modelos uniequacionais de oferta. A vari~vel de cap~ 

cidade apresenta o sinal esperado, porém não e significativa. 

Os resultados encontrados por Paula Pinto, as con 

clusões de Mussi sobre a necessidade de incorporar explicitame~ 

te o pressuposto de uma demanda externa menos qqe infinitamente 

el~stica e a evidência de um ajuste pouco sati?fatório de egu~ 

ções (de oferta) ª_]~ Cardoso & Dornbusch, particularmente a paE 

tir de 1978, sugerem a conveniência de se tentar estimar um mode 
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lo si~ultâneo. Este é o objetivo das próximas seções. 

3. Estrutura Analítica 

Formalmente, a estrutura teórica dos modelos utili

zados neste trabalho é semelhante ~ dos modelos de "equilíbrio " 

e de'~esequilíbrio", estimados por Goldstein & Khan(1978) para 

as exportações totais de oito países industrializados.O primeiro 

modelo supõe que o processo de ajustamento de quantidades e pr~ 

ços a seus valores de equilíbrio completa-se durante a unidade de 

tempo de observação, enquanto que o segundo admite que esse aju~ 

tamento ocorra com alguma defasagem. 

3.1 Modelo de Equilíbrio 

A oferta de exportações de manufaturados pode ser 

especificada da seguinte maneira, adotando-se a forma log-linear : 

onde: 

log XS = 
t 

X~ = quantidade de exportações ofertada; 

PXt =·preço das exportações (em dólares); 

Et = taxa de câmbio Cr$/US$; 

St = índice de incentivos fiscais; 

Pt = índice de preços domésticos; e 

U
t 

= índice de utilização de capacidade. 

(1) 

A hipótese representada pela equaçao (1) é de que 

a elevação do preço (em cruzeiros) recebido pelos exportadores 

vis-à-vis os preços internos aumenta a rentabilidade relativa 

das exportações, levando os exportadores a aumentar suas vendas 

externas. 
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A variável utilização de capacidade (U
t

) procura caE 

tar a influência do comportamento cíclico da demanda interna so-

bre a decisão de exportar: quanto menor esta demanda, refletida 

nun baixo nível de atividade doméstica, maior seria o estímulo ao 
. 5/ redirecionamento das vendas para o mercado externo.-

Devido à especificação logarítmica, as elasticidades 

-preço e com respeito à utilização de capacidade sao dadas direta 

·~ente por aI e a 2 .,"A expectativa é de que aI> o e a
2 

< o . 

Por sua vez, a demanda de exportações pode ser esp~ 

cificada como: 

log xd Bo + Bl log [ PX
t ] + B2 

log YW
t 

(2) = 
t PXWt 

onde: 
xd = quantidade de exportações demandada; t 

PXt = preço das exportações (em dólares); 

PXl\'t = preço mundial das exportações (em dólares) ; e 

YWt = renda mundial. 

5/ Ao invés de utilização de capacidade, a equaçao de oferta de 
Goldstein & Khan contém uma variável de capacidade potencial, 
indicando a preferência daqueles autores pelo aspecto de lon 
go prazo, do crescimento da capacidade produtiva da economiã 
sobre as exportações. A alteração aqui introduzida reflete 
não só um diferente julgamento quanto à relevância dos fato 
res explicativos das exportações brasileiras de manufaturados, 
como também a dificuldade de se estabelecer,no caso da recen 
te industrialização brasileira, ~ma clara hipótese a respei= 
to da predominância da associaçao do aumento de canacidade pro 
duti va com a expansão das exportações ou com o crescimento do
mercado doméstico. De qualquer modo, os modelos foram estim~ 
dos com uma variável de capacidade potencial, eo resultado 
foi o aparecimento de um efeito significativo negativo, con 
trariando, portanto, a hipótese de Goldstein & Khan. 
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A equaçio de demanda poderia ser estimada tal como 

em (2). Como, porém, o modelo será estimado simultaneamente, se 

ria conveniente que as equações apresentassem as variáveis endó 

genas isoladas no primeiro membro, o que pode ser feito decompon 

do-se o preço relativo PXt/PXWt e normalizando-se a equaçao para 

o preço das exportações: ~/ 

log PX = b + b l t o 
log xd + 

t 
b

2
10g YW

t
+b3 log PXW

t 
(3) 

onde: 6
0 

62 61 b b
l 

1 b 2 e b3 
= 
~ 

. = 
~ 

= 
~ 

i = 
~ o 

, 

Uma vez que 61 < O e 62 > O, a expectativa é de que 

b
l 

< O, b 2 >0 e b
3
> O • 

As equações (I) e (3) compoem o modelo de ~librio, 

que será estimado simultaneamente, supondo-se X~ = X~ = Xt e in 

dependência dos termos estocásticos. 

3.2 Modelo de Desequilíbrio 

A possibilidade de desequilíbrio no modelo está re

presentada pelo seguinte mecanismo de ajustamento de quantidades 

~/ 
Esse procedimento nao tem nenhuma implicaçio sobre as estima
tivas dos parãmetros, que sio invariantes a esse tipo de ope 
raçio quando se utiliza um método sistêmico de estimação 
[ Goldstein & Khan (1978, p .. 276) 1 . 
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e preços:!./ 

log X
t - log Xt - l = y 

log PX
t 

- log PXt - l = À 

[ log 

[ log 

XS 
t 

xd 
t 

log Xt _ l ] (4) 

log Xt J e (5) 

onde À e y , ambos positivos, sao os coeficientes de ajustamen

to. 

Substituindo (1) em (4), obtém-se: 

'"' -onde: 

Co = ySo' c l = ySl' c 2 = yS2 e c 3 = 1 - y. Com base nos 

,f3i.nais previstos para SI' S2 e y, espera-se que cl>O, c 2 <O e 

, c
3

>O •. 

A defasagem temporal média do ajustamento das expoE 

1aç5es , que é igual a y-l, pode ser calculada i~ediatamente a 

{."1"l.rtir de c 3 • 

7/ Esse mecanismo de ajustamento constitui uma inversao da hipó 
tese 'sugerida por Houthakker & Taylor(1970) e empregaqa por 
Goldstein & Khan, na qual os preços se ajustam às condiç5es 
de excesso de oferta e as quantidades às condições de exces
so de demanda. Ambos os mecanismos foram utilizados neste 
trabalho, sendo que a alternativa representada pelas equa 
ç5es (4) e (5) apresentou resultadoS mais satisfatórios. 

. , 

-....... 
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Por seu turno, -a equaçao de demanda é obtida substi 

tuindo-se (2) em (5) : 

onde: 

À a À Àa2 a o = = - ; = ; aI ; a 2 o l-À aI 1- Àal l-Àal 

Àa l 1 
a 3 = ; e a 4 = (8) 

l-Àal l-Àal 

Dado que 0.
1

<0, a
2

>0 e À > C, os sinais esperados 

As elasticidades-preço (aI) e renda (<l2)' bem como a 

.Llefasagem do ajustamento [(À) -1 ] , podem ser obtidas resolven 

.'lo-se . o sistema de equações (8). ~/ 

3.3 Dados rytilizados 

o modelo será estimado com dados anuais, para o p~ 

ríodo 1959/81, construídos da forma indicada a seguir. 

8/ 
o sistema (8) é determinado, uma vez que a 3+a4 = 1 

-'. 
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A quantidade de manufaturados exportados (X
t

) tOl 

medida pelo indice de gu~~,!~~ das expurtações da indústria de 

transformaç~o, calculado pel~ FGV. 

o preço de exportaç~o dos manufaturados (?X
t

) foi 

medIdo pelo índice de preços d~ eXPQrtaç~o da lndGstria de trans 

formação, em dólares. est imado t dmbém pela f'G\.', 

A taxa de câmbIo nominal :f~1 foi utilizada, na 
,,-

equaç~o de oferta, para transformar ~m cruzeiros o preço em dó}a 

res de exportaç~o dos manufaturados, n s~rie utilizada foi a do 

Banco Centra 1. 

está represent~ 

industrializa 

o índice de preços domésT"iccs (F
t

, 

.do pelo índice de preços por atacado de produtos 

dos (conceito oferta global), calculado pela FGV. 

Para o preço mundial das exportaçoes d~ manufatura 

,~os (PXh' ) 
t 

foram utilizados dois índices alternativos: o índice 

De valor unitário das exportações dos países industrializados, 

publicado pelo International Financiai Statistics (IFS), do Fun 

ao Monetário Internacional, e o índice de valor unitário das ex 

portações mundiais de manufaturados, publicado pelo Monthly 

Bulletin of Statistics, das Nacões Unidas. O pressuposto impl! 

cito na escolha desses índices é de que os manufaturados brasi 

leiros concorrem com os dos países industrializados tanto nos 

seus respectivos mercados doméstico _.~ que absorveram em média . ' 

40 a 50% de nossas exportações desses produtos ao lonqo da déca 

da de 70 --, como em terceiros mercados. 

o índice de incentivos fiscais a exportação (St) 

foi construido alternativamente a partir das séries estimadas 

por Cardoso (1980) e Musalem (1981). O alonqamento das séries 

procurou respeitar, até onde foi possivel. os critérios utiliza 
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dos pelos respectivos autores. 

o volume das importações mundiais foi utilizado 

como proxy da renda mundial (YWtl. A sÉrie utilizada correspo~ 

deu ao índice de qua.ntu~ das importações mundial s publ icado pelo 

IFS. 

A utilização de capacidade na indústria (U t ) foi e~ 

timada pela razao entre o produto efetivo e -o produto potenc~ 

aI. 9/ A série de produção industrial utilizada foi a da FGV. 

4. Resultados Empíricos 

Os modelos simultâneos compostos pelas equações (1) 

-(3) e (6)-(7) foram estimados pelo método de mínimos quadrados 

em três estágios (3SLS), que é um método sistêmico de estimação, 

9/ A série do produtQ potencial foi qerada da seguinte forma: 

* * Yt = Gt Yt - l 

onde 1 

= [~:~: Yt - 2 ] 2 
G t 

Yt - 3 

* sendo 'Y = produto potencial; 
-_._. 

Y = produto efetivo; e 
* Yo = Yo ' 

Note-se que essa metodologia, s~gerida por Ajax R.B. Moreira, 
torna o produto potencial sensIvel ãs flutuações do produto efe
tivo, com alguma defasagem. O critério parece particularmente 
conveniente ã luz da performance da indústria de transformação 
no período mais recente. 
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superior àqueles de equação única -- de informação limitada (co 

mo o de minimos quadrados em dois estágios, por exemplo 

lo fato de usar toda a informação contida no sistema de equações, 

além de admitir a possibilidade de correlação contemporânea en 

tre os erros das equações contidas no modelo, o que lhe assegura 
. f" -, ,-t . I ()/ d' d malor e IClencla assInto lca. -. ~n contraparti a, o meto o 

3SLS, além de ser mais exigente no qUe concerne ao tamanho da 

amostra, apresenta a'desvantagem de gerar estimativas dE param~ 

tros altamente senslveis à ocorrência de erros de especificação 

do modelo, os quais se transmitem a todo o sistema. 

Um segundo tipo de limitaçào (mais especifica) do 

3SLS decorre da existência de restrições não lineares nos parâm~ 

tros das equações d0 modelo de desequilibrio. Neste caso, nada 

garante que as estimativas dos parâmetros gozem das propriedades 

estatísticas desejáveis dos estimadores do modelo de regressão. 

Por essa razão, Goldstein & Khan estimaram o modelo de desequil~ 

brio através de um método não linear de máxima 

de informação completa (FIML). 

verossimilhança 

Devido ao fato de 4 ão di sp0r'mos de semelhantes re 
11/ 

cursos computacionais, e p, Ideradas as considerações acima, 

optamos pelo ~mprego do 3SLS, o qual, por se tratar de um método 

sistêmico, permite, ainda, a normalização efetuada na equação de 

oferta, que coloca a variável endógena apropriada no lado esque~ 

do da igualdade. 12/ 

As Tabelas 2 e 3 resumem, respectivamente, os pri~ 

cipais resultados da estimação dos modelos de equilíbrio e de de 

lQ/ Intriligator (1978, p.403). Os dois modelos foram também es 
timados por 2SLS, mas apresentaram resultados geralmente in 
feriores aos obtidos com 3SLS. 

11/ Foi utilizado o "pacote" Statistical Analysis System (SAS). 

• 12/ Ver nota n9 6. 
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TABELA 2 

MODELO DE EQUIL!BRIO: -- ESTIMATIVA PELO M~TODO DE 

MINIMOS QUADRADOS EM TRtS ESTÂGIOS -- DADOS ANUAIS (1959/81) 

. [ PX .E.S ] 
2.1 log X

t 
= -7,9891 + 2,5185 log t p t t - 1,4843 log U

t 
(-7,36)a (1l,67)a t (2,10)b 

2.2 log PX
t 

= -1,3793 - 0,1321 10g X
t 

+ 0,4509 log ~~t + log PXW
t 

(4,69)a (1,72)c (3,29)a 

R
2 = 0,9863 M.S.E. = 1,6687 -

. [.PX .E.S ] 
2.3 10g X

t 
= -8,0178 + 2,5256 log t p

t t - 1,6849 log U
t 

(7,2l)a (1l,43)a t (2,52)a 

2.4 10g PXt = -1,2724 - 0,0775 log X
t 

+ 0,3787 log ~t + 10g PXW
t 

(-4,OO)a (-0,93) (2,57)a 

R2 = 0,9821 M.S.E. = 2,0709 

. [ PX .E.S ] 
2.5 log X

t 
= -6,4566 + 2,1911 log t t t - 1,1902 log U

t 
(-7,30)a (12,62)a Pt (1,67)c 

2.6 10g PX
t 

= -1,4680 - 0,1581 log X
t 

+ 0,4974 log ~t + log PXW
t 

(4,48)a (l,86)b (3,24)a 

R2 
= 0,9852 M.S.E. = 1,4616 

2.7 log X
t 

= -6,4737 + 2,1956 10g t p t t - 1,3646 10g U
t [

PX .E.S J 
(-7,22)a (l2,47)a t (2,00)b 

2.8 log PX
t 

= -1,3798 - 0,1082 log X
t 

+ 0,4341 log ~t + log PXW
t 

(3,84)a (-li16) (2,59)a 

R2 = 0,9814 M.S.E. = 1,6959 

Notas: 

(l) A variavel PXWt foi medida pelo índice de treços das exp:>rtações dos paises 

industrializados, nas equações 2.2 e 2.6 § pelo valor unitáriO. gas expo~~ 
çoes nu.mdiais de manufaturados, nas equaçoes 2.4 e 2.8. A varlaveJ, PXt._1n 
clui os subsidios creditícios, nas equaçoes 2.5 e 2.7, e apenas os subsidi 
os fiscais, nas equações 2.1 e 2.3. -

(2) O coeficiente da variável PXWt foi restringido à unidade. (ver texto) . 

(3) As letras a, b e c indicam que os coeficientes de regressão são estatisti 
. cs;mente significativos a 1/5 e 10%, respectivarreÍ1te. Os valores entre' P3 

.- renteses sao as estatísticas t de Student. Foram utilizados testes unila
terais, uma vez que está perfeitamente clara a relaçao entre as variáveis' 

- do m::rlel0. O coeficiente R2 'corresponde a mn teste F (aproximado) relati 
vo a todos os parânetros do m:rlelo, 6:Cceto o intercepto. 
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TABELA 3 

MODELO DE DESEQUILIBRIOI - ES~'H!ATrVA PELO ~ICTODO DE HINIMOS QlIADRlIDOS EM TR~S ESTAGIOS 

DADOS ANUAIS (1959/811 

[ 

rXt·Et,Sl ] 
3 1 10g Xt - -1,8712 + 0,569.2 109 - 0,7735 109 Ut + 0,8127 10g Xt _1 • b b I't c 11 

(-1,861 0,661 (-1,491 (6,591 

3.2 109 {'x
t 

- -1,7170 - 0,2339 10g X
t 

+ 0,6293 109 YWt + 0,7727 109 PXWt + 0,2273 109 rX t _1 
(_3,671 11 (-2,251 b {l,081 11 (3,961

11 
(1,161 

R2 • 0,9665 H.S.E ... 1,1807 

3.3 10g ~t .. -1,4459 + 0,4376 109 t p
t t 

[

PX .E .S 

(-1,38I c (1,391c t 
] 

- 0,7037 10g U
t 

+ 0,8647 109 X
t

_ 1 
(-1,35I c (6,761 11

_ 

-1,6958 - 0,2355 109 X
t 

+ 0,6314 109 YWt + 0,5961 10g PXWt + 0,4019 109 PXt _1 
(_3,251 11 (-l,98I b (2,741 a (2,90I

a 
0,951

b 

R2 = 0,9643 M.S.E. = 1,1697 

[ PXt·Et,St ] - 0,6336 10g U
t 

+ 0,8648 109 X
t

_
1 3.5.109 X = -1,1514 + 0,3749 109 P 

t 
(6,52I a 

(-1,321 (1,33I
c 

t (-1,261 

3.6 10g PXt 
-1,6046 - 0,2613 109 X

t 
+ 0,6770 109 YWt + 0,7361 109 PXWt + 0,2639 10g PX

t
_

1 
(_3,73I a (-2,43I b (3,191 a (3,68I

a (l,321
c 

R2 = 0,9847 M.S.E. = 1,1641 

-0,9210 + 0,2982 
[ PXt·Et,St ] - 0,5975 109 U

t 
+ 0,8998 109 X

t
_

1 3.7 '09 Xt = 109 . P 
(-1,04) (1,041 

t (-1,19) (6,69)a 

3.8 109 PXt -1,7586 - 0,2579 109 X
t 

+ 0,6681 10g YWt + 0,5610 109 PXWt + 0,4390 109 PX
t

_
1 

(_3,27)a (-2,lOlb (2,811 a (2,68) a (2,10)b 

H.S.E. = 1,1807 

(1) A "3Jiáve1 PXWt foi medida pelo índice de preços das exportações dos países industrializados, nas equações 

3.2 c 3.6 e pelo valor unitário das exportações mundiais de manufaturados, nas equações 3.4 e 3.a. A vari 
á'i" '--i'Xt inclui os subsidias credi ticios nas equações 3.5 e 3.7, e apenas os subsidias fiscais nas equa-
çõ,:s l.l e 3.3. I 

·(2) As letras !, ~ e = indicam que os coeficientes de regressão são estatisticamente significativos a 1/ 5 e 
10\. r2spectivamente. Os valores entre parênteses são as estatlsticas t de Student. Foram utilizados tes 

- __ o. te", •. !:'ilaterais, uma vez que está. perfeitaMente clara a relação entre as variáveis do modelo. O coeficien 

te H< corresponde a um teste F (aproximado 1 relativo a todos os parâmetros do modelo, exceto o intercepto. 
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sequilíbrio, com dados anuais, para o período 1959/81. 13/ Cada 

modelo é estimado em quatro combinações alternativas, que se di~ 

tinguem pela forma corno foram construídos os preços relativos 

variáveis em que estamos, fundamentalmente, interessados (ver 

Subseção 3.3 e nota 1 das Tabelas 2 e 3). 

Na estimação do modelo de equilíbrio, os coeficien 

.tes de regressão apresentam os sinais esperados e são estatisti

camente significativos, à exceção do coeficiente de X
t 

nas equ~ 

ç6es 2.4 e 2.8. Na equação de demanda do modelo de equilíbrio, 

o valor do parâmetro b 3 foi restringido à unidade, corno sugere a 
- - 14/ norrnalizaçao da equaçao (3). --

As estimativas dos parâmetros do modelo de desequ! 

1jhrio são também bastante satisfatórias. Apenas os coeficien -

tE,J dCP~~i PXt·Et,St / Pt (nas equações 3.2 e 3.7, respectiva -

mente), e de Ut (nas equações 3.5 e 3.7) embora corretos, 

s~() Astatisticamente nulos. Novamente em decorrência da normali 

zaç;;C) da equação de demanda, o modelo foi estimado com a restri 

çao;,~ que a sorna dos coeficientes do preço mundial e da variá 

vel ,~efasada somem a unidade (ver nota 8). 

Como se pode inferir dos valores assumidos pelo coe 

ficit·"te de determinação (R
2
), ambos os modelos consti tu em esp~ 

cifj<~ções bastante representativas do comportamento.das export~ 

ções brasileiras de manufaturados. 15/ Em particular, a signifi 

13/ Os modelos também foram estimados com dados trimestrais, os 
qu~i.s, no entant~, não produziram resultados satisfatórios. 

,14/ Lunnborg (1981), que estimou o modelo de equilíbrio para a 
Suécia, obteve uma elasticidade-preço de oferta negativa, an 
tes de impor essa restrição. 

15/ O coeficiente R2 fornecido diretamente pelo SAS corresponde 
a um teste F (aproximado) relativo a todos'os parâmetros' do 
modelo, exceto o intercepto. Sobre o significado (e a impro 
priedade) do uso do coeficiente de determinação aplicado in 
dividualmente sobre as equações de um modelo simultâneo, ver 
Dhrymes (1974, pp. 240-63). 
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cação estatística do coeficiente da variável defasada, no modelo 

de desequilíbrio, sugere o ajustamento dinâmico dos preços e, 

principalmente, das quantidades. 16/ 

Apesar de os resultados da estimação dos dois mode 

los se terem revelado bastante razoáveis, convém alertar para a 

existência de dois problemas comuns a este tipo de exercício e 

cuja presença não foi possível remover: a multicolinearidade e a 

correlação serial dos resíduos. O prime1rC):está reflétido em 

coeficientes de correlação simples relativamente elevados entre 

alguns pares de variáveis explicativas, e o segundo nos baixos 

valores assumidos pela estatística de Durbin-Watson (lIhll de Dur 

bin, no caso do modelo de desequilíbrio), produzidos no segundo 
, d . - 17/ estagio e estlmaçao. -

A Tabela 4 apresenta as elasticidades-preço e renda 

de longo prazo da demanda de manufaturados. 18/ Os valores rela 

tivamente elevados (sobretudo no modelo de equilíbrio) porém fi 

pitos, obtidos para a elasticidade-preço, confirmam a proprieda 

de da abordagem simultânea adotada neste trabalho. Cabe notar 

16/ 
~ 2 possível, entr~tanto, que esse resultado esteja refletindo 

17/ 

sobretudo a autocorrelação dos resíduos. 

No que concerne à multicolinearidade, não foi possível apli 
car nenhum dos métodos convencionais de correção: não havia 
conhecimento a priori sobre os coeficientes, nem a possibili 
dade de eliminar variáveis sem incorrer em erro (possivelmen 
te mais sério) de especificação do modelo. Quanto à correIa 
ção serial, o II pacote" estatístico utilizado não dispõe, pa 
ra a estimação de um modelo simultâneo, de um método iteratI 
vo uo tipo Cochrane-Orcutt para a transformação das variã 
veis. As tentativas de estimar os modelos em primeira dife 
renr.a, ou, ainda, transformando as variáveis com um coeficI 

:.. - - -ente de autocorrelaçao de primeir~ ordem medio das duas equa 
ções (gerado no segundo estágio de estimação), também não 
apresentaram resultados satisfatórios. 

18/ A distinção entre elasticidades de curto e longo prazos, da 
do o método de normalização utilizado, só é válida para o ca 
so da equação de oferta do modelo de desequilíbrio. 
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TABELA 4 

ELASTICIDADES-PREÇO E RENDA DE LONGO PRAZO DA 

DEMANDA DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS 

Equações Elasticidade-Preço Elasticidade-Renda 

2.2 -7,57 3,41 

2.4 n.s. n.s. 

2.6 -6,32 3,14 

2.8 n.s. n.s. 

3.2 -3,30 2,69 

3.4 -2,54 2,68 

3.6 -2,82 2,59 

3.8 -2,18 2,59 

€onte: Tabela 2. 

n.s. = Os coeficientes de regressao nao sao significat! 

vamente diferentes de zero . 
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que esses valores sac bastante superiores aos calculados por.pa~ 

la Pinto (1982), na única tentativa anterior de estimação de uma, 

equação de demanda das exportações de manufaturados brasileiros 

(ver Tabela 1). Por seu turno, as estimativas da elasticidade

renda guardam conformidade com os resultados de outros trabalhos 

do gênero. 

As estimativas das elasticidades (de curto e longo 

prazos) relevantes da equação de oferta estão apresentadas na Ta 

bela 5. Todos os coeficientes tem os sinais 'corretos, porem aI 

guns sao estatisticamente nulos. A esperada sensibilidade das esti 

mativas se manifesta mais claramente inter-modelos do que intra 

-modelos (corno consequência das distintas especificações dos pr~ 

ços relativos .• 

Os valores assumidos pela elasticidade-preço sao 

mais elevados que os obtidos por Goldstein & Khan, corno, aliás, 

se deveria esperar pelo fato de esses autores utilizarem dados 

trimestrais e aplicarem o modelo a economias com um grau de aber 
19/ - tura maior que o da brasileira. 

Pelas várias razões expostas na Seção 2 -- especif~ 

caça0 do modelo, período analisado, construção de variáveis, 

todo de estimação, etc. --, que distinguem este trabalho de 

-me 

ou 

tros feitos para o Brasil, deixa de ser incluída urna análise com 

parativa com esses resultados. Cabe, apenas, chamar a atenção 

para o fato de que nossas estimativas de elasticidades de longo 

prazo sao geralmente superiores aos valores correspondentes ao 

"consenso na profissão", estabelecido a partir dos trabalhos re 

vistos na Seção 2. 

Por último, a variável de utilização de capacidade 

--19/ :t: plausível que, quanto menor for o tamanho relativo do se 
tor exportador na economia, ornais fácil será redirecionar re 
cursos para aumentar as exportações e, portanto, maior a 
elasticidade-preço de oferta. 
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TABELA 5 

ELASTICIDADE-PREÇO E COM RESPEITO A UTILIZAÇÃO DE 

CAPACIDADE DA OFERTA DE EXPORTAÇÃO DE MANUFATURADOS 

Elasticidade-Preço Elasticidade com Respeito 

,Equações à Utilização de Capacidade 

* * Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo 
---

.~ 2.1 2,52 -1,48 

2.3 2,53 -1,68 

2.5 2,19 -1,19 

-2.7 2,20 -1,36 

.3 .-1 0,56 3,04 -0,77 -4,13 

,-'3.3 0,43 3,23 -0,70 -5,20 

-:305 0,37 2',77 -0,63 n.s. 

37 n.s. n.s. -0,60 n.s. 

"-" .-~ ... _---------------------------------

Fontr>'3: Tabelas 2 e 3. 

* A rigor, apenas o modelo de desequilíbrio permite a dis 

tinção entre-os-efeitos de curto e longo prazos. 

n.s. = os coeficientes de regressao nao sao significativa

mente diferentes de zero. 

-, 
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parece ter um efeito isolado importante sobre as exportações~ no. 

tadamente no longo prazo. 

No caso do modelo de desequilíbrio, ainda de confor 

midade com Goldstein & Khan (1978, p. 284), foi examinada a con 

diç~o de estabilidade dinânicq,i.e., se preço e quantidade ten 

dem para o equilíbrio ao longo do tempo. Isso pode ser feito 

calculando-se as raízes da equação característica do sistema ho 

~ogêneo de primeira ordem formado pela parte endógena do modelo 

estrutural: 

- - -log Xt - Y SI log PXt - (I-y) log Xt _ l = O (9) 

log PXt -
1 + Ãa 

1 log PX
t

_ l = O (10) 

1 + Ãa 

Para que o movimento seja convergente, a condição 

necessária e suficiente é que os módulos das raízes característi 

cas, reais ou complexas, sejam menores que a unidade. 20/ Os re 

.'. sultados apresentados na Tabela 6 garantem a estabilidade dinâmi 

ca do modelo. 

A Tabela 6 inclui, ainda, as estimativas do tempo 

médio de convergência (obtidas a partir dos módulos das raízes 

~ características) da combinação preço-quantidade para a posição 
. -- - ----

------

de equilíbrio, em conseqüência de qualquer deslocamento produzi 

do pelas 'variáveis exógenas do modelo, que varia de 1,41 a 3,24 

(com média pouco superior a dois anos). Essa duração se distin 

gue dos tempos médios de ajustamento isolados de quantidade e 

preço sugeridos (implicitamente) pelos coeficientes de ajust~ 

mento y e Ã, respectivamente, pelo fato de refletirem o deslo-

camento dinâmico da combinação dessas duas variáveis para a no 

va posição de equilíbrio, que também se move ao longo do tempo. 

20/ Ver Gandolfo (1971, pp. 56-8). 
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EquaçÕes 

3.1 

3.3 

3.5 

3 .. 7 

3.2 

3.4 

3.6 

3.8 

3.1 e 3.2 

3.3 e 3.4 

3.5 e 3.6 

3.7 e 3.8 

• 
TABELA 6 

MODELO DE DESEQUIL!BRIO~. ;~;~'p5':'AMENT.o DE QUANTIDADES E DE· PREÇ.oS, RA!ZES 

CARACTER!STICAS El TEMP.o ~DIO DE C.oNVERGt:NCIA PARA C EQUIL!BRIO 

Ajustamento de Quantidades Ajustamento de Preços RaÍzes Características 

;. 

Terrpo r.1édio 
r-__________ -; __________ +-__________ -. __________ ~--------~----------r_------_4de Convergê~ 

Coeficiente de Tempo Médio Coeficiente Te:t1pJ Médio I 1 cia. ~a . o 
Ajustamento de Ajusta - de Ajustamen de Ajustan"en Real Imaginária Módulo Fqui1ibrlo 

mento to .,... to _. 

(yJ 

0,19 

0,14 

0,14 

0,10 

(y)-1 (À) (À)-1 

5,26 

7,14 

7,14 

9,98 

1,03 

0,59 

0,99 

0,59 

0,97 

1,70 

1,01 

1,70 

0,5979 

0,3090 

0,5818 

0,7087 

0,3220 

0,6866 

0,5753 

: 0,0953 

0,5979 

0,3090 

0,5895 

0,7087 

0,3220 

0,6866 

0,5753 

1,67 

3,24 

1,70 

1,41 

3,11 

1,46 

1,74 

Fonte: Tabela 3. 

w 
V'1 
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Por último, vale a pena explorar algumas implicações 

do modelo, bem como dos resultados de sua estimação. Tomemos o 

caso de uma desvalorização cambial -'- mantidos constantes os pr~ 

ços do produto doméstico e dàs exportações do resto do mundo , 

nao apenas pela sua relevância em termos de política econômica, 

mas principalmente porque nos permite operar com as elasticidade~ 

-preço da oferta e da demanda de exportações, cuja estimativa 

constituiu um dos principais objetivos do trabalho. 

Resolvendo o modelo teórico de equilíbrio -- equa

.• ;75es (1) e (2) -- para log PX
t 

e diferenciando, obtemos: 211 

d log PX
t 

= . d 
Et 

log (--- (11) 

(/:ql1e nos dá a variação no preço de equilíbrio. Por seu turno, a 

var1;ação nas quantidades é dada por: 

d log X
t 

= • d log (12) 

A Tabela 7 apresenta o impacto de uma desvalorização 

ca.!"'L·Lal de 10% I nas condições definidas acima, com base nas elas

ti(;,-:ades estimadas nas melhores regressões dos modelos de equil! 

brio .;~ desequi.líbrio. 

A Tabela discrimina, ainda, os efeitos sobre os 

preços (em dólares) e as quantidades exportadas bem como o efei -

to líquido sobre a receita de exportações. Cabe destacar que, no 

modelo de desequilíbrio, a distinção entr.e os efeitos de curto e 

21/ Esta expressão corresponde à conhecida fórmula da incidência 
(sobre o consumidor) de um subsídio, na análise de equilíbrio 
parcial, em termos das elasticidades-preço' de demanda e de 
oferta. 
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TABELA 7 

EFEITO DE UMA DESVALO~IZAÇÃO CAMBIAL DE 10% 

(com P e PXW constantes) 

Modelos/Equações 

1- E.:JUilíbrio 

Eq. 2.5 e 2.6 

2- DesequilÍbrio 

Curto Prazo 

Eq. 3.1 e 3.2 

Eg. 3.3 e 3.4 

longo prazo 

Eg. 3.1 e 3.2 

Eq. 3.3 e 3.4 

Fonte: Tabelas 4 e 5. 

Efeito sobre 
Preços 

(1) 

-2,57 

-1,47 

-1,47 

-4,79 

-5,60 

* Inclui o térmo de interação 

Efeito sobre 
f"Uantidades 

(2) 

+ 16,27 

+ 4,86 

+ 3,73 

+ 15,83 

+ 14,23 

Em % 

Efeito sobre a 
Receita de Ex
portações 

* (3)=(1)+(2) 

+ 13,3 

+ 3,32 

+ 2,20 

+-10,28 

+ 7,83 
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longo prazo é explicada exclusivamente pela existência de elasti 

cidades-preço da oferta de exportações diferenciadas. Ou seja, 

a elasticidade preço da demanda é a mesma em ambos os casos. Os 

prazos de ajustamento são de um período, no caso dos modelos de 

equilíbrio e desequilíbrio de curto prazo, e aqueles estimados 

na Tabela 6, no caso do modelo de desequilíbrio de longo prazo. 

A titulo de exemplo examinemos os resultados previs-

° tos (no longo prazo) pelo modelo de desequilíbrio,com base nas es 

timativas 3.3 e 3.4. Uma desvalorização cambial de 10% leva, 

ceteris paribus,a uma redução do preço em dólares dos manufatur~ 

dos brasileiros de 5,6% (os restantes 4,4% são absorvidos pelo 

exportador) e a um incremento das quantidades exportadas de 

:c14,2%. O efeito líquido sobre a receita, descontado o têrmo de 

interação, ocorreria num prazo de aproximadamente 20 meses e re 

presentaria um acréscimo de 7,8%. 

Note-se que a elasticidade da receita no longo pr~ 

zo assume valores entre 0,8 e 1,3,em linha, portanto, com a elas 

ti cidade-preço de oferta -- a rigor, as elasticidades em relação 

à razão quantum exportado/produto industrial --, obtidas nas re 

9ressões de Cardoso & Dornbusch (1980), Musalem (198l) e Lopes & 

Lara-Resende (198l), que ignoram qualquer efeito sobre o preço, 

o que as torna comparáveis. As principais diferenças ficam por 

conta da dinâmica do ajuste e o tempo de convergência para o 

equilíbrio. 

O modelo preve, portanto, um efeito pouco significa 

tivo da desvalorização cambial no curto prazo, como resultado 

das distintas velocidades de ajustamento de preços e de quantid~ 

des. No curto prazo, a maior velocidade no ajustamento dos pr~ 

çosé apenas compensada pelo incremento nas quantidades export~ 

das, Esses resultados, aliados às elasticidades de demanda de 

:', .... :_ ÍJnl,.:rtações obtidas por Abreu & Horta (l982), forneceriam apoio 

eml=.rr:i co ao conhecido argumento, desenvolvido em diversos mode 

los te,)ricos, de que o impacto inicial de uma' desvalorização c~ 

bial b<)bre a balança comercial atua principalmente via redução 

-', 
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das importações, e não via uma substancial expansao das exporta-

çoes. 

5. Conclusões 

Os estudos anteriores sobre o comportamento das ex 

portações brasileiras de manufaturados consistiram, essencialmen 

te, em estimações de funções de oferta (onde a elasticidade-pre-

-ço da demanda era suposta infinitamente elástica, com base na hi 

pótese de "país pequeno") ou de formas reduzidas de modelos es 

truturais, nem sempre explicitados. Com isso, não foi possível 

dar um tratamento adequado ao papel da renda mundial e, ao mesmo 

tempo, recuperar as elasticidades-preço da oferta de exportações. 

Esse problema foi reconhecido pelos autores de alguns desses es 

tudos, que sugeriram a conveniência de uma abordagem simultânea. 

O objetivo central deste trabalho foi precisamente 

estimar Um modelo simultâneo, que leve em conta, explicitamente, 

a possibilidade de Q~a relação simultânea de quantidade e preço 

nas exportações de manufaturados. O modelo foi especificado ad 

mitindo-se o ajustamento ocorrendo instantaneamente e, também, 

com uma defasagem distribuída no tempo. Em ambos os casos, foi 

utilizado o método de mínimos qqadrados em três estágios, com da 

dosanuals para o período_1959j81, e os resultados encontrados 

foram bastante satisfatórios • 

Pôde-se ~onstatar que a demanda mundial das exporta 

çoes brasileiras de manufaturados é bastante sensível à variação 

-,. de preço e de renda. Em particular, pôde-:--se confirmar a impr~ 

priedade de se tratar a demar.da externa como infinitamente elás 

tica. 

No que concerne à oferta de exportações, foi • 
poss~ 

vel obter estimativas razoavelmente consistentes da elasticidade 

-preço, que podem ser interpretadas em seu verdadeiro conceito 

teórico. O efeito da utilização da capacidade foi ~gualmente es 

tinlado e é bastante expressivo. 
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Para exemplificar as possibilidades de aplicação do 

modelo, foi examinado o efeito de uma desvalorização cambial 

:mantidos constantes o 'preço doméstico e o das exportações do 

resto do mundo sobre a balança comercial, no contexto de equil! 

brio parcial. Com base nas estimativas das elasticidades- preço 

de demanda e de oferta e nas distintas velocidades de ajustamen

to de preços e de quantidades (de curto e longo prazos), foi po~ 

sível calcular que uma desvalorização real de 10% permitiria, no 

. prazo de um ano, uma redução de 1,5 no preço em dólares dos man~ 

faturados brasileiros e um incremento de 4,8% nas quantidades e~ 

portadas. A receita aumentaria em apenas 3,3%. No longo prazo, 

entretanto, o efeito seria significativo: a receita de export~ 

ções se elevaria entre 7,8% e 10,3%. Naturalmente, esses resul 

", tados devem ser interpretados com cautela, não somente tendo em 

vista o caráter aproximativo das estimativas, camo, principalmen 

te, por dependerem, criticamente, da possibilidade de se promov~ 

r~a desvalorizações reais da taxa de câmbio, o que implica o rom 

piluento do mecanismo de transmissão de pressões altistas sobre 

os"preços internos, produzidas pela própria alteração da taxa de 

câilbio. 

-'. 
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THE 432 EFFECT: DOLLAR DEBTS AND INTEREST RPTES IN BkAZIL* 

Rudiger Dornbusch and Adroaldo Moura da 311va 

This note investigates.the implications for interest rates 

and monetary policy o~ exchange rate guarantees for private 

dollar liabilities in the context of Resolution 432 of Brazil"s 

National Monetary Council.<l> Specifically we address the 

question whether expectations of depreciation sustain interest 

rates at leveIs higher than would prevail in the absence .of 
,\ 

doi lar liabilities and the related question whether ffionetary 

pOlicy is ineffective in lowering interest rates. To develop the 

analysis we present a simplified model Df financiaI markets~ 

emphasizing the money supply process and the reIation of monetary 

aggregates and speci f i cal I y 432 depcsi ts to the bal ai1ce :heE't :::lf 

the monetary authorities. We present our analysis in terms ot the 

money market and an appendix demonstrates the ecuivalence of a 

credit market approach. 

Anticipating our general conclusion, we note that as long 

aS there are dollar liabilities outstanding which are eligible 

for 432 deposits~ the interest rata on cruzeiro Ioans ffiuSt exceej 

or equal the expected cost of doI lar credito Thus even though 

th~re is no further link to world capital markets, the equivalent 

effects exist as long as firms carry doi lar l~abilities. 

Under fixed exchange rates and perfect international 

1 
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bank~ via an open m3rket cperatlon, l'Joul d .1 ead to an 

decline ln interest r-ates, a capital outflcw~ and henc2 2 reserve 

10ss that revers~s the increase of highpowered money in the 

'. initial credit expansion. Exactly the same effect is ac~ieve~ by 

the ability of firms to make 432 deposits. ~f cruzeiro interest 

rates fell below the expected cost of carrying d~llar loans firms 

would take advantage to refinance themselves in cruzeiros, 

liquidating their dollar liabilities by making 432 deposits •. The 

resulting reduction in highpowered money would force interest 

rates back up in the same way that a capital outflow, reducing 

highpowered money via a reserve lcss would. The endogeneity of 

highpowered money implies limited effectiveness of 

p61icy in lowering interest rates. 

We start with the balance sheet of the monetary 

authorities. The assets of the monetary authorities are equal to .. 
foreign e}:change reserves plLls domestic credit , which in turn is 

made up of loans to commercial banks, holdings of qovernment 

securities, and loans to the public.On the liability side we have 

currency outstanding, commercial bank reserves and 432 deposits 

which we denote throughout by $D. 

Using the consolidated balance sheet of the monetary 

authorities, we define highpowered money CH) as commercial bank 

reserves plus currency outstanding,or: 

2 
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fable 1 rhe Monetary ~uthGrities 

{.:i=.Eets L:Labilities 

F~reign Exchange (F) 
Domestic Credi1:: 

Commercial bank reserves (R) 

Currency eut=tanding (C) 
Gevernment·Securities(G) 
Commercial Bank Berrowing(BR) 
Loans to the Public (P) 

432 deposits ($D) 

(1) H = F+G + BR +P $D = A+BR -$D 

where we have intreduced the shorthand notation A = F+G+P. 

The money supply is equal to currency, C· , plus deposits 

D. Now we assume that the ratio of deposits to currency is a 

given d=D/C. We also assume that the bank reserve ratio is given 

as r=R/D. Commercial banks can bcrrow from the central bank and 

the ratio of borrowed reserves to deposits b(i-z ) = BR/D i s 

determined by the borrowing rate, -"'-, reI ative to market rates 

i~ with b')O. 

With these assumptions we can now study the money supply 

process from the point of view of the demand and supply for 

highpowered money: 

(2) R + C = A + BR - $D 

or, using our assumptions about reserves, spelled out above: 

(2a) C = [A - $DJ/[l + d(r-b)J 

and hence the money supply, M=C+D, is given by: 

3 



... . . 
( 3) 1-1 = m[ A - $DJ, m = (l +d) / [l +d ( ,.- -b) J 

where m isthe money multiplie,.-. 

Two points a,.-e impo,.-tant te note in the money sup~ly 

equation (3) • The first is that the terms on which the central 

bank supplies bo,.-rowed ,.-eserves to the comme,.-cial b&nking system. 

z, will affect the money multiplier. An increase in market 

interest rates, i , relative to the loan rate.of the monetary 

àuthorities, will raise the borrowed reserve ratio b (i -z >", 

and hence the money multiplier and money supply. 

The second point concerns the 432 deposits, $D. Firms with 

dollar liabilities enjoy an exchange ,.-ate guarantee. The'r' can at 

any time prior to maturity of their loan deposit with the 

monetary aGthorities their dollar liabilities at the current 

e:<change ,.-ate. Furthermore, subject to regulatory delays (and 

occasional freezes) prior 432 deposits can also be repeatedly 

withdrawn up t6 the maturity of a loan. The decision to make or 

withdraw 432 deposits depends on the cost of credit in cruzeiros, 

i, relative to the expect~d cost of dollar credit~ The cost of 

• doI lar credit is the dollar rate of interest plus the expected 

rate of depreciation over the duration of the loan, i*+e.<2> The 

higher the cruzeiro rate of interest ,i,,.-elative to the cost of 

doI lar credit,i*+e, the more willing firms are to continue 

carrying dollar liabilities rather than paying off thei,.- dolla,.-

debt to avoid exchange risk. 

The ,.-ole of ,.-isk can be explo,.-ed using the standa,.-d capital 

asset pricing model • We assume a 10ss function that is concave· 
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in the cost cf debt service . Then the firm will ChOSE & currGncy 

denomination of debts that will depend on the mean differential 

in credit costs~but also on the variability of the cost deI lar 

credito Specifically~ the doI lar component of a firms total 

liabilities is determined by three factors s.um"marized in (4): the 

expected or mean differential in credit cost, the 

coefficient of risk aversion, and the variance of the depreciation 

rate. The optimal share~ x*, of debt denominated in dollars 

risky liabilit{) in the portfolio is equal to : 

(4) 

(the 

Here s is the variance of the depreciation rate and ~ the 

coefficient of risk aversion. Thus with i=i*+e firms ~ould wish 

zero doI lar debt. As the domestic'interest rate rises rei ative to 

the expected cost of doI lar credit firms are increasingly willing 

to bear exchange risk. 

Consider now the determination of doIlar deposits. Suppose 

the total eligible doi lar liabilities of firms outstanding are X. 

Then X-$D is the amount of debt that firms wish to carry in 

dollars, and $0 they wish to secure by a 432 deposito Following 

the risk return argument we assume that a fraction (l-x*)= a of 

liabilities will thus be deposited with the Central Bank~ or : 

(5) $D = a(i-i*-e~s) X a=- < 0, a(i=i*+e)=l 

Equation (5) this shows that 432 deposits will be a declining 

furiction of the home interest rate,given the expected cost of 

deI lar credit and the variance of the depreciation rata. 

5 
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• and thi5 point i5 critical~ a~ a hcme interest ~ate 

equal to the expected cost o~ doI lar ~redit~ firms WiEh 

zero dollar liabilitles because the latter are riskv whereas 

cruzeiro liabilities are not.<3>· 

With these assumptions~ highpowered rnoney is~ of COL\rSe~ 

endogeneous and depends on the relation between hame interest 

rates and the cost of doi lar credito A reductian in home interest 

ratas leads to a paying off of doI lar liabilities by making 432 

deposits in the central bank. Moreover, as interest rates at home 

decline toward the leveI of the cost of doI lar credit, i =i *+e, 

dollar liabilities will increasingly be deposited with the 

monetary authorities to avoid exchang~ risk. 

Substituting now ( 5) in the money supply equation (3) 

yields: 

Figure 1 shows the money supply schedule, given F+G and the 

cost of doI lar credit i*+e. We now comment in detail on the 

,position qf the money supply'sche'dule since this establishes .. 
immediately why domestic interest rates may have to excced the 

expected cost of doI lar credito This is done by studying the 

i~tercept of the money supply schedule. The intercept of the 

monay suppl y schedul e occurs at the leveI of a zero money SL\ppl y 
, 

or, using the mone~ supply equation (6) a leveI of domestic 

interest rates such that A =a(i-i*-e~5)X. Solving for the 

domestic interest'rate at which the money stock i5 zero we have: 

6 



(7) i = i*+e + h(A/X,s) h(l,s) = O 

where h ( is the inverse of the function a( and declines 

with A/X It i5 clear that h will be larger than zero for A/X 

-1 as» than one. In Figu~e 1 we show this case where A falls short 

of maximum eligible 432 deposits " X, so that h( ) is larger 

than zero and the intercept of the money supply schedule is at a 

leveI in excess of the expected cost of doI lar credito 

The second point to note·is that we have shown the money 

supply schedule as highly responsive to domestic interest rates. 

This reflects the assumption that firms react strongly to a 

reduction in domestic interest rates, taking advantage to borrow 

cruzeiros with which to pay off their dollar liabilities. 

We also show in Figure 1 the demand for money. The demand 

for money depends negatively on the home interest and positively 

on nominal income • 

(8) . L=k(i)Y ; k'< O 

In Figure 1 the money demand schedule is drawn for a given 

.level of income. Equilibrium in the money market, given the 

expected cost of doI lar credit, prevails at point A. 

I 

Consider now the effect of a domestic credit e:·:pansion. The 

central bank conducts an open market operation, purchasing 

dOffiestic securities (ORTNs or LTNs) and increasing in the process 

the monetary base. What is the i~pact on interest rates? From 

11 
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(9) meA -aX) - 1 - ~ 

we can calculate the impact on equilibrium interest rates. 

Consi~ering an open market operation. Specifica!ly we ccnsider a 

purchase 0+ securities equal to dG!(A-aX) percent. The resulting 

--
change in interest rates can be calculated from (8), to be: 

(10) di/i = -[l/( Vm + VL + vVa)]dG!(A-aX) 

where VL is the money demand elasticity with respect to interest 

rates. The terms Va and Vm are the interest elasticities of a( 

and m( each defined positive and v= aX!(A-aX). 

It is clear from (10) that the effectiveness 0+ open market 

operations in changing interest rates is affected by the 

endogeneity of highpowered money that is reflected in the 

elasticities Vm and Va. If either Df these elasticituies i5 

extremely high an attempt to lower interest rates by an open 

market operation is directly offset by firms making 432 deposit5 

or banks reducing their borrowed reserve p05ition. In particular, 

in the limit, with Va approaching infinity as i approaches i*+e, 

• there would be a fuIl offset from 432 deposits. 

Figure shows how a domestic credit expansion shifts the 

money supply schedule down and to the right. From (7) the 

intercept shifts down by di!i = -(l/vVa)dG/(A-aX). Thus if 432 

deposits are extremely sensitive to the interest rate , so that 

Va approaches infinity, there is practically no change in the 

._~ntercept. At higher interest rates, with a lower elasticity Va, 

8 
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the ~upply curve shift~ out and to the rlght. 

lt can be seen frem Figure 2 the increase in domesti:: 

credit is largely,though not necessarily completely~ cffset by a 

reductien in the endogeneous component Df the base. Thus monetary 

policy appears ineffective in that eVE'n large open market 

operations exert only small effects on interest rates and in the 

limit none. 

We note here that changes in expectations Df inflat~on, of 

course, immediately influence interest rates. The anticipation Df 

a ma>: i devaluation or of a significantly increased rate of 

depreciation raises the expected cost Df doi lar credit and 

therefore leads to an ·inflow Df 432 deposits. At each domestic 

interest rate there is a reduction in highpowered money and hence 

an upward shift Df the money supply schedule. The equilibrium 

interest rate will rise by an amount largely dictated by the 

increase in expected depreciation. 

supply schedule is higAly elastic. 

This is so because th2 money 

By contrast the b~lief that 

depc'eciation will be more moderate leads to an outflow Df 432 

deposits, increased highpowered money-and reduced interest rates. 

In the absence of sterilisation by the central bank (offsetting 

open market operati ons) f 1 Llctuati 01'15- in e:-:pected dep"-eci ati on 

thus govern interest rates and the money supply even though there 

is no "tnternational " capital mobility. 

It i. s cl ear from OLlr anal ysi s that as IOFI9 as· potenti aI 432 

deposits have not been realized interest rates must e:·:ceed the 

9 
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There are two 'ways te lower interest rates. 

central bemk to "de-doI 1 cir i Z E' thE' econGmy;J. .i, L 

is recognized that lowering interest rates requi~es t~at 

central bank absorbs the doI lar licibilities of the private se~t~r 

through open market operations. Only when alI doI lar liabilities 

have become 432 deposits can rates falI below the E~pected 

Df doI lar credito Only at this point is there no incentive 1 eft 

for firms to arbitrage between the expected cost of doI lar credit 

and the Mome interest rc:'\te or~ in other words, "cap:.téi.l ;nobilit;/" 

into 432 deposits ceases. The central bani-:: thus wouId conduct. 

open market operations~ purcha5ing securities 

inde:-:ed OF:TNS~ LTNs and ultimately bank paper). 

(e;-;change rate 

The increase in 

highpowered money in large part flow5 back as $432 deposits,thus 

redLlcing the I~emaining stock Df dollar liabilitiE's eligible for 

dep:t:.si t . Ultimately~ with open mark~t operations su~fi~iently 

large~ alI doI lar liabilities have been absoroed and 

interest rate becomes delinked from the expected cost 0+ 

credito 

doI I i..'ir 

It i5 important to recognize that the cumulative of open 

market operation will have to equal the total of potenti aI 432 

deposits, thus being huge. But this does not 

increase in the money supply. On the contrary, the point is that 

because of the 432 effect, highpowered money rises very J.ittle 

per dol~ar open market operation. If exchange rcite indexed ORTNs 

were of the same size as doI lar liabilities of firms the idea::' 

policy would be to purchase ORTNs and in the process cause 432 

10 



once. In fact dollar liabilities far exceed OPT~s ~utstandirig, ~d 

hencE the oren market cperatioG would require retlring the entlre 

public debt and perhaps more. 

The alternative to an open market approach is to merely 

suspend the right Df 432 deposits. 

change in the rules Df the game~ 

The central bank announces a 

suspending the exchange rate 

guarantee by refusing to accept further 432 deposits prio~ to 

maturity of the 10ans. Once the right to make 432 deposits 

eliminated the floor under domestic interest rates automatically 

disappears since now highpowered money is no longer endogeneous 

except via barrowed reserves. Now the money supply becomes: 

<5a} t1 = mA 

wi~h no connection to the expected cost Df doI lar credito 

Is there any criterion by which to choose between the 

two strategies? If the authorities do not plan a maxi devaluaticn 

then revoking the e:·:change rate guarantee is a perfectly sensiJ:!le 

policy. It i~ sensible because it restores command of the maney 

supply without causing actual losses to firms. I f ~ on the 

contrary~ a ma:-:i devaluation is planned it would help if no 

doI lar assets ar 

dramat~c capital 

liabilities were outstanding. This. avoids 

lesses fer firms ar highly visible ~ransfErs 

from the government 

bonds. 

e:-:change rate irrde;~ed 

It is true that the holders Df indexed bonds have been 

11 



l,,:·nd ,;:;.;-. '- te 02 compensatec bv ~h2 

capital gain resulting trom a maXl. Yet, once the maxi does cccur 

it 1s inevitacle that payment Df the exchange rate guarantee will 

be seen as a transfer to speculators. in the S2me way firms who 

have not yet availed themselves Df the right to make 432 deposits 

are in fact speculating that a maxi is unlikely and that . .j.. 

1 '-

therefore profitable to be financed at low dollar 

than high cruzeiro rates. If a maxi does occur the speculation 

turns sour and the governmment will be blamed for breaking firms. 

In the absence Df a planned maxi~ immediate and complete 

csuspension Df exchange rate guarantees is a per~ectly sound ~tep. 

If a ma;.: i is contemplated some Df each may be desirable. A 

limited period during which the outstanding liabilities and alI 

ORTNs are eliminated through open market operation~ followed by 

suspension of guarantees. In thi 5 conte:-:t ~ it 15 worth 

emphasizing that the retiring Df liabilities should at least be 

carried to the point where alI exchange linked ORTNs have been 

withdrawn from the market. 

It i5 worth noting that the present debt management 

strategy is precisely the opposite. Immediate IMF targets for 

public sector borrowing can be more easiIy met by financing 

deficits with low-interest ORTNs rather than LTNs. This is. the 

case because ORTNs carry lower interest as part Df their return 

aCCrL\eS in the fOrm of capi tal gains "irum'·- anti ci pCl.ted 

depreciation~ whereas LTN pay the higher nominal rate appropriate 

to cruzeiro liabilities. Thus the public debt composition 

1 ', ..:.. 
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In the credit market the government aopears as a bo~rowe~ 

and the commerci ê.l banking system and the nonbank public 

lenders. In capital market equilibrium the gtgçt supply of credit 

by the banking system, and by the private sector~ 

equal the public debt outstanding,B, 

(Al> K + Z = B 

7 .r... , mus:·t 

The banking system's balance sheet is shown below with K the 

stock of credita 

Table 2 The Commercial Banking System 

Assets Liabilities 

Reserves (R) Deposits <D) 

Credit on Borrowed Reserves (BR) 

From the balance sheet identity, and using the expressicns for 

borrowed and actual reserve ratios as well as (2a) we derive with 

some manipulation the supply of commercial bank credit as: 

(A2) l.·· _ 
r-o. - (m-i) (A-aX) 

Net lending by the nonbank private sector is shown in equation 

(A3). The non-bank private sector has a supply Df credit that is 

determined by interest rates, income and by the opportunities for 

paying off doi lar liabilities. 

(A3) Z = J(i,Y,W) - aX 

The nonbank private sector responds as a lender or holder of 

securities positively to interest rates. This is captured in the 

first term in (A3) that represents the regular stock demand for 

13 
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COLtr=e~ at sufficently lo~ inte~est rates J( may be negative 

so tha.t the nonb::\nl,: s·ector is ó7i ns-t bon'·ower. term 

denotes the demand for credlt ~o make 432 depcsits, while the 

first term denotes the regular net stock demand for ::·8C L.tr i t. i es:. 

depending positively on interest rates, but also depending cn 

income and on wealth~ W. 

Substituting the supply of credit by banks and the nonbank 

public in the capital market· equilibrium condition yields: 

(A4) (m-1) (A-aX) + J (i ~ Y,W) - aX = B 

or, noting the cancelling ofaX, 

(A4a) A = B 

The public holds three kinds of securities: money, domestic 

securities, and doI lar securties. The holdings of money weill of 

course be positive, holdings of domestic bonds may be negative to 

the extent that the public has debts to the banking sy;:;tem in 

e:·:cess of holdings of.government securities. The demand for 

foreign securities is negative and e.qual to the stock of doI lar 

liabilities not yet converted into deposits, ( 1 -a) X. The 

budget constraint of the nonbank public implies that the demand 

for financiaI assets, money plus bonds plus foreign securities, 

be equal to net financiaI wealth, W, or 

(A5) L + J- aX - (l-a)X = B + A -$D -(l-a)X 

where net financiaI wealth equals bond holdings plus holdings cf 

currency plus nonborrowed reserves less e:·:ternal doI lar 

liabilities of the public not yet deposited with the central 

bank. Cancelling terms we note that J = B+A -L which upon 

14 



bank. Cancelling terms WE note that °1 -
u - B+A -L \.'-Jhi ch 

substitutlon in reduces (by Walras' law) to tr-,e trleney 

market equilibrium condition already studied. Hence the money 

market and credit market approaches are equivalent. Therefore the 

demand for bonds is equal to net financiaI wealth les~ the demand 

for money ~ J = B+A-aX-L. Substituting this relation in (9b) in 

the text shows that the equation reduces Cby Walras' law) to the 

equilibrium condition in the money market. 

*Helpful discussions with Daniel Dantas~ Eliana Cardoso~ Peter 
Knight~ and Roberto de Rezende Rochas are gratefully acknowledged. 

<1> The institutional details are the following: Firm5 under law 
4131 have access to externaI credit and under Resolution 432 have 
the right of prior deposits with the Central Bank. The same 
applies tQ banks under Operation 63 and Circular 230 respectively. 

<2> The exact formula for the cost of doI lar credit 15 
(l+i*> (l+e) = l+i*+e+i*e. The return differential therefore i5 
equal to i-i*-e-i*e. The product i*e can~ of cour5e~ not be 
omitted when e is as large as it has been in the Brazilian case. 

<3> We do not consider uncertainty about doi lar or cruzeiro 
interest rates nor credit rationing. Nor do we take into account 
the covariance between a firm"s earnings and the cost of debt 

.exchange rate. Finally we also have an entirely static framework 
that disregards the dynamics or speed of adjustnment with which 
various items in the firms' and banks' balance sheets are 
adjusted to their optimal positions. 
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At the center of world macroeconomics stand the US budget deficit, the US 

longterm real rate of interest and the international value of the dollar. There 

ie more than the ordinary amount of disagreement about the role of deficits in 

the recovery, the relation between deficits and interest rates, and about costs 

and benefits to the U.S. and the rest of the world of a dollar that is strong. 

Finally, there remains sharp disagreement on the feasibility and desirability of 

enhancing, assuring or accelerating the recovery in Europe by active policy 

moves. Some of this controversy is captured in a quote from a recent assessment 

by de Grauwe and Fratianni: 1 

"A switch in the US policy mix - a more expansive monetary policy and a less 

expansive fiscal policy - could actually be less beneficiaI to Europe than 

the existing mixo In alI cases Europe does not need the United States to 

expand its own aggregate demand if she is prepared to accept the 

consequences of this action. The inability of EC countries to agree on a 

coordinated strategy is a European failure which cannot be hidden by making 

the United States the scapegoat of European economic problems." 

This paper reviews and assesses some of these controversies; it proceeds in 

four steps: 

The first is an assessment of the current situation. We conclude that the 

• 
perception of a US fiscal policy shaping the characteristics-õftbe current 

recovery is indeed an accurate one. 

This leads us to focus on the characteristics of such a fiscal policy-led 

recovery. We discuss whether, as is often argued, the large deficits may stall 

or even .choke off the recovery well before the world e,conomy returns to full 

employment • 

• 
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We then turn to the appreciation of the dollar. Is it really due to US 

fiscal policy? Is it a temporary phenomenon, likely to disappear as US trade 

deficits grow larger? 

Finally, we turn to the policy options open to Europe. Should Europe match 

the US deficits or should it react by increasing instead its fiscal discipline? 

Is there any room for monetary policy to supplement fiscal policy? We argue that 

a temporary and modulated fiscal expansion in Europe still appears both desirable 

and feasible. 

1. The Outlook 

The recovery. 

~he October forecast by DRI, shown in Table 1, shows a strong U.S. growth 

for 1983 and 1984, leading to a world recovery. The forecast shows a slow, 

disappointing but at least positive growth performance for Europe. 

Tablo 1. DRI Forecasts for Real Growth: October 1983 

1983 1984 1985 

World 1.9 3.6 
U.S. 3·3 5·3 
Japan 3·4 3·8 
Europe* 0.5 1.9 

* France, Germany, Italy and United Kingdom 

• 
Source: The Data Resources Review of the US Economy, October 1983, 
Table 7.1-:- -- - ----

In ~untrast to the previous short-lived US recovery of 1980, inflation is 

also sharply down, again more so in the U.S. than in Europe. 

At the sarne time, nominal interest rates are high both in the U.S. and in 

Europe. Table 2 shows a US term structure of interest rates that remains 

positively sloped, with a significant premium of long-term securities compared to 

T~b1l1s. At least at the short end of the term structure, these high nominal 

• 
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Table 2. The US Term Structure of Interest (Octobel' 7, 1983) 

3-Month 6-Month 1-Year 5-Year Longterm 
T-bills T-bills T-bills T-Securities T-Securities 

8.64 8·92 8·97 11.18 11.40 

Source: Federal Reserve Bank of St. Louis 

rates correspond to high real rates. If we compute rough estimates of the short 

real rate as the 3-month nominal rate minus inflation over the last 12 months, 

short real rates stand approximately at 5% in the U.S., 5.5% in the U.K., and 

about 3% for both France and Germany.2 These high real short-term rates reflect 

tight money. 

Finally, the real appreciation of the dollar shows no signs of abating and 

the loss incompetitiveness of the U.S. relative to Europe is significant. Table 

3 shows export price indices for manufacturing: 

Table 3. Export price Indices for Machinery and Transport Equipment 
(Index of $ export prices, 1975 = 100) 

Machinery Electric Machinery Transport Equipment 
G J US G J US G J us 

1979 156 133 134 146 115 121 158 141 140 
1982 137 130 178 124 107 152 140 129 188 
1982:4 134 128 178 121 104 153 137 122 194 

Note: G-Germany, J~Japan, US-United States, machinery excludes electric 
machinery. 
Source: ~ Monthly Bulletin of Statistics, various issues. 

The stance of policy. 

Monetary policy. Although it is clear that there has been a shift in U.S. 

monetary policy since 1979-1980, money numbers do nat give a clear picture. 

Table 4 shows M2 money growth, nominal income gro~th and velocity growth in the 

U.S. for 1979-1983: 
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Table 4. Growth of US Money, Nominal Income, and Velocity 

Money Nominal Income Velocity 

1979-80 6.9 84 1.5 
1980-81 10.5 12·9 2.4 
1981-82 9.1 5.4 -3.7 
1982-83 13.2 6.2 -6.7 

Note: Growth rates are second quarter to second quarter. 

These non-interest related shifts in velocity, together with a monetary 

targeting philosophy, create uncertainty about the course of future monetary 

policy. If inflation was to accelerate again, the high growth rate of money 

might be blamed for it, forcing the monetary authorities into insufficient 

accommodation of money demand disturbances. If, on the other hand, shifts in 

velocity were not permanent and were to und~ themselves, would the monetary 

authorities decrease money growth sufficiently rapidly? Thus, although the 

consensus forecast is one of tight money, both in the U.S. and Europe, it is not 

one held with total certainty. 

Fiscal policy. The stance of fiscal policy is sharply different in the U.S. and 

Europe. Whereas in Europe, current deficits are large but mostly cyclical (with 

important differences across countries), US deficits which were small are 

increasing rapidly. Figure 1 gives the histor* and forecasts of actual deficits 

from 1960 to 1990. Deficits, based on current legislation, are expected to 
I 

. continue to the end of the 80s even as the ~con~my moves toward full empIoyment. 

Under the concurrent resolution of June 1983 some control of spending and 

revenues would Iimit the path of deficits. But even under tnese assumptions 

deficits remain large throughout the 1980s as shown in Table 5. From 1983 to 

1985, for example, the full employment deficit-is still expected to grow by 

nearly $40 biIlion. 
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Figure 1 The U.S. Budget Deficit 
(% of GNP) 
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Table 5 US Budget Deficits (Actual deficit as % of GNP) 

1982 1983 1984 1986-90 1990 

5.5 4·9 

Source: Economic Report of the Preside~t and Data Resources Review of the 
U.S. Economy 

Although no such forecasts are available for European countries, deficits of that 

magnitude appear unlikely for the EEC as a whole, and for the UK or Germany in 

particular. 

lnterpreting the high interest rates. 

Central to an analysis of the recovery is an assessment o.f the relation of 

interest rates to policy. The task is difficult, both because we do not observe 

expected inflatioIl and real rates separately, and because long rates depend not 

on current policy but on expected future policy. 

We may think-of nominal long rates as the sum of real rates, determined by 

the equality of full employment investment and savings, and of expected 

inflation. Thus, the first possibility is that high nominal rates simply reflect 

high t..:pected inflation. As we have seen, alI indications are however that 

monetary policy is likely to be tight. Furthermore, long rates have been going 

up as inflation was going down, and innovations in long rates seem mostly 

unrelated to innovations in inflation. There is little evidence in favor of the 

long-term inflation hypothesis. lt is likely that in fact long real rates are 

high. 

The first potential explanation for high real rates has been suggested by 

supply side economists. lt is that they reflect an outward shift of investment 

relative to savings. This outward shift in invêstment would be due partly to 
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better investment opportunities and partly due to a more favorable tax treatment 

of investment and profit. However, savings may also respond to policies. 

Private savings may increase as deficits appear, if people realize that these 

deficits imply higher taxes later. Savings may even shift outwards because of a 

high elasticity with respect to after-tax returns which are enhanced by personal 

in come tax cuts. 3 In this supply side view, high real rates mostly reflect high 

expected marginal products in the future. We find some appeal to the idea that 

there is an outward shift in expected invesiment demand at full employment, but 

we doubt the quantitative importance of these effects. 

The second line of explanation relies on recent changes in the stochastic 

structure ofthe economy. A first hypothesis, advanced among others by Nordhaus 

and based on earlier work by Modigliani and Shiller4 argues that the post-79 

operating procedures of the Fed implies more variability in short rates; this in 

turn increases the leveI of long rates. This variance effect is however 

difficult to find statistically in recent data. This first hypothesis leads to a 

higher required rate of return on most assets. 

A second hypothesis leads instead to a higher required rate of return on 

bonds, but not necessarily on other assets. _ lt looks at required returns from a 

portfolio point of view: Long-term bonds are just one asset held by investors 

and they compete in portfolios with other assets, in particular, equities. The 

return on long-term bonds l'elat±ve to other assets depends on the correlation of 

bond returns with the market. A change in that relationship will change the risk 

premium. Recent evidence indicates that the correlation with the marke"t in the 

case of long-term bond returns has indeed increased. Because they now afford 

less of a hedge than they did previously the required rate of return has risen. 5 

The appeal of this hypothesis is that it may help explain the very different 
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behavior of bond and stock markets in the last year, with bond prices going. down 

and stock prices going up. The increase in stock prices was roughly 30% in many 

countries, including some for which the recovery has not yet started, such as 

France. 

A third hypotheeis is closely related and also implies different movements 

in the rates of returns on government bonds and other assets; it relies on the 

effects of anticipated large deficits. These deficits increase th€ relative 

supply of government debt. To induce the public to absorb this increased supply 

lnto their portfolios the yield on debt must rise relative to the yields on other 

assets. This increase in yields is larger the more risk averse the publiC, and 

thus could in pr.inciple be large. These risk premium hypotheses offer 

interesting explanations for the dramatic increase in long-term rates. We do not 

know how important they are quantitatively. 

The last two explanations are the standard ones, tight money and loose fiscal 

'.policy. The view that tight money is responsible for the high rates is certainly 
I 

plausible for short-term interest rates. But it does not by itself appear 

satisfactory in view of the evidence on long-term rates. Since the terro 

structure is posi tively sloped one would' have to believe in a persistent and" 

indeed, growing imbalance between money demand and supply. That would mean a 

continuing conflict between the Fed's attempt to reduce nominal money growth in 

an effort to bring inflation ultimately to zero, and the economy's inabillty to 

disinflate at a commensurate pace. To show a positively sloped terro structure of 

interest up to ten years would require that the real money stock keeps being low 

relativa to output or, in other words, that the disinflation process is slower 

and more painful than even James Tobin in his study has made it appear. 6--
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A more plausible hypothesia ia that sustained deceleration of money will 

lead to a hump-shaped term structure. Initial disinflation will raise interest 

rates because of tight .money effects, and very sharply so. But ultimately, 

perhaps after as much as three, four or five years, credibility effects come to 

be harvested that allow significantly more rapid disinflation. At that point 

there comes at least a relative easing of money and thus a decline in interest 

rates relative to the initial leveIs. The absence of a hump-shaped term 

structure thus suggests that tight mcney by itself is not the right explanation 

for high long-term interest rates. 

The last explanation relies on fiscal policy. Public discussions in the 

U.S., at least the public discussions between the Secretary of the Treasury and 

the Chairman of the Council of Economic Advisors, have singled out budget 

deficits as the key factor in explaining interest rates. As long as the economy 

is not at full employment, the combination of deficits and tight money increases 

real rates. At full employment deficits reduce total savings and require an 

increase in the equilibrium real rate. Current long rates simply reflect this 

anticipated sequence of future high short real ra"êes until the end of the 19803. 

(Current forecasts are actually of US deficits of 2% of GNP or more until the end 

of the centur-y.)7 This explanation appears to be by far the most plausible and 

the most important quantitatively • 

2. Can the recovery stall? 

We ignore for the moment the differences in fiscal policy between Eu~ope and 

the U.S. and look at the effects of "world" fiscal policy on the world recovery. 

We also ignore aggregate supply issues, that is whether there is enough Keynesian 

unemployment for aggregate demand increases to translate into output increases. 8 
. . 
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The focus is therefore on the effects of fiscal deficits on aggregate demando It 

has been claimed that futur~ deficits can affect the speed and perhaps even the 

. extent of the recovery -we shali call this the CEA theory. At the same time, 

this claim has been strongly rejected by the US Treasury. Here ia a quote from 

the key Treasury study:9 

"Another version of the argument, in terros of real interest rates, is 

rather convoluted. It goes as follows. The 1983 deficit doe3 not depress 

the 1983 economy. The expected 1988deficit is so large, given the expected 

private demand for loanable funds, that it results in an expected interest 

rate in 1988 that is too high for a return to full employment in 1983. 

Arbitrage between present (1983) and future (1988) interest rates then kee'ps 

1983 long-term interest rates higher than is consistent with economic 

recovery in 1983." 

To clarify the issues, ccnsider a model of deficits and economic activity.10 

Assume that aggregate demand depends on ao index of fiscal expansion g, and the 

long-term real rate R. Increa~es in government spending, increases in deficits, 

or increases in debt alI increase g. 

(1) y = eg - fR 

The condition of money market equilibrium gives a relation between the log 

of real money (m-p), the short terro nominal rate i and output y: 

(2) i = hy - k(m-p) 

The relation between R and i is given by a term structure equation: 

(3) R - R/R = i - P 
The term structure equation states that the total returns on long-term and short-

term bonds are equalized. Thus the interest plus the capital gains on long-term 

• bonds, R+R/R, must equal the interest on short-term bands. 
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Integrated forward this relation gives the long-term real rate as a function 

or the sequence of expected future short-term real rates. The model ia closed by 

an equation which give~ inflation as a function of the deviation of output from 

its full employment value, normalized to equal zero: 

• p = ay 

vbere it ie assumed for eimplicity tnat nominal money growth is zero. Collecting 

equation~ (1) through (4) yields: 
... 

(5) R/R"" R( 1 +f(h-a) )-(h-a)eg + k(m-p), 

wbere we shall assume h-a) O. 

The evolution of real money balances is given by: 

Figure 2 shows the dynamics of the system composed of (5) and (6), for a 

given value of g. KK is the stable trajectory.ll 

Suppose now, in Figure 3, that the economy is initially at point E, in 

recession. Now a current, permanent increase in government spending is enacted. 

It ia readily verified that the new long-run equilibrium is at A' on K'K'. The 

economy will immediatelY ju!p to a higher real long-term rate at E'. The economy 

remains i~itially in recession, but converges over time to the new steady state 

at !' where real interest rates are higher and, with a flat term etructure and 

zero inflation, the rise in the interest rate has led to a decline in equilibrium 

real balances. Note that in the adjustment process the real rate of interest 

overahoots. This is the case if the fiscal expansion is sufficiently small ao 

tbat the initial leveI of real balances ia too emall to sustain the new ateady 

state equilibrium. The overshooting of the real rate ensures continuing, though 

smaller recession, that yields deflation and hence, the required in~reaee in real 
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balances. It is clear from Figure 3 that the extent af deflation, as measure1 by 

the decline in real balances from the initial recession point to the steady state 

ia smaller. In this sense fiscal expansion unambiguously reducas the required 

deflation or the required depth and/or duration of recession. It is also clea~ 

that a sufficiently large fiscal expansion, the adjustment of long-tel~ real 

rates notwithstanding, can move the economy immediately from recession to the new 

steady state, or even go beyond and create a boom. 

The permanent, current fiscal expansion studied in Figure 3 serves as a 

benchmark for an alternative exercise, a future, permanent expansion shown in 

Figure 4. By now it is clear that the steady state effects will be the same: 

ultimately the economy will converge to point A'. But the short-run is governed 

by the fact that the fiscal expansion is only taking place some time hence. The 

anticipation of future expansion and crowding out immediately raises long-term 

rates somewhat as shown by the jump from E to E', but less than in the case of 

Figure 2. This increase in real rates in the short run actually deepens the 

recession. Once the fiscal expansion does take effect however, the economy 

• recovers along K'K'. The reversal of directions signifies that the increase in 

eggregate demand due to fiscal expansion, when it does take place, creates boom 

conditior-s, leading to inflation and further increases in interest rates until 

• full crowding out has been achieved. The upshot of this example is the 

following: anticipated, future fiscal expansion must, initially, deepen the 

recession because it pushes up real interest rates without offsetting direct 

stimulus to current aggregate demando 
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Figure 3 A Permanent Spending Increase 
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Figure 4 A Future Spending Increase 
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The story is not much different if we consider the case of an increasing 

fiscal expansion. In Figure 5 we show the effects of a fiscal expansion that 
. 

comes in two stages, one current, one future. The immediate impact is to move 

from E to E' , where output may be higher ar lower than at E depending on the 

relative timing and dosage. Now follows a period of expansion as real balances 

grow and long rates momentarily decline. But before the ultimate expansion there 

ia another period of contraction as real interest rates rise again toward point 

F. 

The conclusion of our analysis is that a fiscal expansion that is phased in 

over time may lead to a downturn following the iniiial stimulus and expansion. 

One of the determining factors i3 the gap between the two stages, or put in 

another way, the rate of increase of fiscal expansion. 

The relevance of these considerations to the current recovery is the 

following: Real goverDffient spending is expected to rise and to be financed for 

an extended period by debt issue rather than taxes. Therefore real aggregaie 

demand increases unIess there is a complete offset through redueed private 

spending. Such an offset could arise, ln part at least, if the anticipation of 

future taxes needed to service the higher debt reduces wealth and henee spending. 

But as long a~ the public does not expeet to pay fully the tax bill, every extra 

dollar of debt raises wealth because the eorresponding present value of taxes 
• 

falls short of the value of the debt issue. Thus not only is there no offset 

but in fact private aggregate demand will rise along with government spending for 

some time until the tax bill moves sufficiently close. Thus overall~ a 

reasonable case can be made that the conditions needed for perver3e effeets 

through anticipatory increases in long-term rates are indeed presente 

There are at least two qualifications to the argunent presented above. The 

first is that future deficits are partly due to reduetions in taxes. To tbe 
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extent that these tax reductjona are perceived today, they might raise aggregate 

demand today. If these future deficits are expected to take place in an economy 

. which ia by then at full employment, this is the only effeet. If, however, these 

future deficits are expected to have an effect on output later, perceptions of 

higher ouput and income later may raise both consu~ption and investment today. 

In auch a case, although long real interest rates still increase, their effect on 

aggregate demand may be more thsn offset by these anticipations of better times 
, 

ahead. 

Before we leave this section, we note that we have concentrated only on the 

potential role of fiscal policy in choking off, transitorily, the recovery. It 

ia clear that tight monetary policy could have the saoe effect. This could 

happen, if, as inflation increases, Volker finds it difficult to accommodate 

velocity shifts and chooses to reduce money growth, with a European sympathetic 

move aggravating the consequences. 

3. Fiscal policy and the appreciation of the dollar. 

There are basically thrce explanations for the dollar appreciation: 

• The international competi tive strength of the U.S. as a producer of 

financiaI assets (safe haven) and services has sharply increased. Attention to 

manufacturing to identify overvaluation, in this view, overlooks a signifieant 

• 
change in other areas of the ~conomy.13 

• The rise in interest rates has made the U.S. a preferred place for 

international portfolio investment, leaeing to capital inflows anã appreciation. 

• The US long-tel~ fiscal expansion implies an increase in current and 

future demand for US good and hence, a real appreciation. Forward-Iooking asset 
. . 

and exchange markets lead to increases in current long rates and exchange rates. 



• 

19 

The first arg~~ent may well be right and ac~ount ior some of the 

appreciation. Shifts in comparative advantage are among the recognized 

determinants of exchange rate movements. The problem, though, is that the U.S. 

does not show the signs of sharply enhanced comparative advantage. We now turn 

to a more detailed evaluation of the other lines of argumento 

High interest rates as cause of the dollar appreciation. 

To see whether the argument is acceptable, consider the standard model of 

exchange rate determination in which securities are perfect substitutes but goods 

are Dot. Assume further that prices adjust slowly. From interest parity, 

• • i = i* + e we have 

(6) • 
i-p 

• r = r* + q where q is the real 

exchange rate and r the real rate of interest. Equation (6) states that the hieh 

real interest country must be experiencing real depreciation. Suppose next that 

the equilibrium dynamics involve a rate of real depreciation that is proportional 

to the discrepancy between the current and long-run equilibrium real exchange 

• rate q. 

Combining (6) and (7) by eliminating q yields a relation between real interest 

differentials and the real exchange rate: 

(8) q = q -(r-r*)/a 

Thus, equation (8) shows that q is below q when the real intercst differential is 

positive and above q if the differential ia negative. Thus a riae in a country's 

real intercat rate, due say to tight monetary poliey, leads to real appreciation. 

However it implies a real exehange rate whieh ia low and depreciating, not low 

a~d constant. To explain a suatained real appreciation of the dollar as we have 

experieneed over the past three years, we must appeal either to a succession of 

surprises or to fa~tors which affeet both the equilibrium exchange rate and real 

interest rates. We now consider fiscal policy as one such potential factor • 
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Fiscál policy, interest rates, and dollar appreciation. 

As we have seen, the course of fiscal policy is very different in the U.S. 

and in Europe. Fiscalexpansion is increasing in the U.S., decreasing in Europe. 

To see the effects of such a divergence, consider the following two-country 

model: 

The schedules rr and r*r* in Figure 6 are the full employment goods market 

equilibrium schedules for the U.S. and Europe respectively. Aggregate demand for 

the output of each country depends on the real rate of interest, the real 

exchange rate and fiscal policy in both countries. A doI lar depreciation implies 

an increase in the US real rate for equilibrium to be maintained in the US goods 

market, and a decrease in European rates to clear the European goods market. The 

rr locus is upward sloping, the r*r* is downward sloping. If assets are perfect 

substitutes, equilibrium, in Figure 6, is given by the iniersection (Point A) of 

the two schedules. A US fiscal expansion increases aggregate demand in both 

countries, with a relative increase in demand for US goods. Thus, an increase in 

interest rates is needed to reduce total demand, an appreciation of the dollar is 

needed to satisfy the shift in relative demands. In Figure 6, rr shifts to r'r', 

r*r* 'to r*'r*' and the equilibrium is A'. Fiscal expansion in the U.S. 'leads to 

an appreciation of the dollar, an increase in real rates and a U.S. trade 

deficit, as part of the US budget deficit is financed by European savings. 

We can also characterize the effects of an anticipated rather than a current 

fjscal expansion on the equilibrium. This is done in Figure 7. We keep the same 

specification of goods market equilibrium schedules, but replace the equality of 

interest rates condition by the real interest parity condition of (6): 

(10) 
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Figure 6. The effects of US fiscal expansion 

r /' 
/.' 

r' 

r~ 



22 

. Figure 7. The effects of an anticipated US fiscal expansion. 
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Let the initial equilibrium again be A. The anticipation of a future US fiscal 

expansion leads to an initial appreciation of q from qo to q' and a slow further 

.appreciation over time to the new equilibrium real eychange rate q". The US s:hort 

real rate decreases along rr, the European rate increases along r*r*. ~~en US 

fiscal expansion ectually takes place, both rates increase to their new long-~Jn 

value. Extending the analysis to include a r~le for long-term rates, and to 

allow for sticky prices makes it unwieldy. But the general implications of our 

analysis still go through. lt will be true that fuiure changes in fiscal policy 

lead to an immediate jump in long-term real interest rates in both countries and 

thus to unemployment. But, at the same tim&, there is some real appreciation of 

the expanding country's currency. Thus, before the fiscal expansion has even 

taken place the effects spill abroad through changes in long-term real interesi 

rates and through nominal and real appreciation. The net impact of t:hese spill-

over effects--gain in competitiveness versus crowding oui through higher real 

interest rates--will in general be ambiguous. The flexible exchange rate thus 

plays an important insulating role, even if the insulation is not complete. 

Comparing these results which take into account the differential current and 

anticipated fiscal expansion in the U.S. and Europe to those of the previous . 

section, the following conclusions arise: 

The effects of fiscal policy will be even more perverse for the U.S., 

because of the combined effect of an increase in long-term raies and an 

appreciation of the reRI exchange rate. A recent estimate places the US job 

lósses, due to the deterioration of US international competitiveness by mid-1983 

at 1 'million, with a loss of real GNP of 1%.14 On the other hand, the effects 
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are less perverse for Europe which benefits from dollar appreciation. The terms 

of t:r.ade changes however still imply a reduction in real income for Europe. . ' 

The effects of dollar appreciation are aIs o a reduction in US inflation and 

an increase in inflation in Europe. ,For the U. S., this "disinflation" effect ia, 

estimated to amount to 1.5% per year over the 1980-1983 period. 

Finally, the effects are not limited to the U.S. and Europe. LDCs are 

largely dollar debtors and exportera of primary commodities"the real prices of 
\, 

which decline when the dollar appreciates. 15 Since these effects bring LDCs 

closer to balance of payments crises they tend to reduce the exporta of alI 

industrial countries and to deteriorate the quality of loans. 

ViII the doI lar appreciaiion remain? 

Figures 5 or 6 auggest that as long as fiscal expansion remaina high in the 

u.s. and lower in Europe, the appreciation of the dollar will remain. Such an 

answer must however be qualified. As we have seen, appreciation is somewhat 

paradoxically associated with trade deficits. These trade deficits r.owever imply 

both a transfer of wealth from.the U.S. to other countries including Europe and 

an increase in the foreign holdings of d·ollar assets. 16 

The wealth transfer by itself leads to depreciation, by decreaaing the 

relative demand for US goods. 'In Figure 5, it tends to shift back the rr locus 
• 

and to shift further the r*r* locus. The effect is ambiguous on intereat rates, 

unambiguous on q. This effect is at best however a small and/or a slow one. 

The increas~ in foreign holdings 'of dollar assets rnay be quanti tati vely more 

importante We have assumed so far that securities internationally are perfect 

substitutes. If however they were imperfect substitutes, interest rate 

differe~tials, adjusted for expected exchange rate deprcciation, depend on 
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relative supplies of securities. Returning to Figure 5, the equilibrium for a 

larger relative stock of US securi ties mightbe at points A" for the US, A'" for 

Europe, rather than at A if securities were perfect substitutes. 

Empirical studies of risk premia have established two facts. Firs~, that in 

the international interest linkage there app~ars definitely a risk premium. 

International interest differentials do not differ from depreciation rates 

randomly. But it is also the case that attempts to expIa in the risk premium in 

terms of current acc~unts or wealth changes have not been very successful. This 

ia perhaps not surprising when we bear in mind that in empirical work attention 

has focussed on public debt and cumulative current accounts at the exclusion of 

the value of claims to real assets, and in particular the stock market. Of 

course, movements in the value of the stock market swamp the impact of budget 

deficits on wealth and even more so the impact of current accounts. Thus, while 

in principIe these relative asset supply effects, and the distribution effects 

8ssociated with international wealth changes, might be impartant in practice no 

systematic links to exchange rates have been established. 17 

Even if these wealth effects exist and lead to a slow depreciation over 

time, they certainly do not imply an irnminent collapse of the dollar. The coming 

large trade deficits are predictable and predicted. Their effects have already 

been taken into account in thecurrent value of the exchange rate. Their 

- l'ealization should come as no surprise and thus have li ttle impact an the course 

of exchange rates. 

4. Europe's policy options. 

Europe has two broad dimensions of choice: Whether to act in coordination 

with the U.S. and Japan or to act in isolation, and whether to expand ar sit 
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tight. As desirable as coordination may be, we see little hope for it to 

actually take place: The main source of problems, US fiscal policy seems out of 

control and probably is touchy in an election year. Thus the immediate question 

18 what Europe can do by itself. There are two different questions. The first 

18 whether there is a need for expansionary policy, over and beyond what an 

export-led recovery can provide. The second is, if expansionary policy is indeed 

desirable, whether there is much room for fiscal policy in Europe. 

'. 

Is a faster recovery desirable? 

Table 6 looks at inflation and unemployment rates in Europe. In this 

comparison Germany and the UK appear clearly as hard currency countries. 

Inflation has fallen to very low leveIs, but the costs of stabilization show 

tmmensely high unemployment rates. 

For these countries only the most extraordinary circumstances would recommend 

opposition to some expansion. But that line of argument assuredly does not hold 

for alI EC countries. The averages show that unemployment is high, but inflation 

remains a very serious problem, far from being under controlo 

Table 6 Inflation and Unemployment Rates in Europe 
Unemployment Rate lnflation Rate 
1982 1983:11 1982 1983* 

U.K. 11.2 12.2 8.6 4.2 

• Germany 6.8 8.5 5·3 2·5 
EC 9.6 10·7 11.0 8.4 

* Last 12 months as of July 1983, 

Source: EuroEean Economy, Áugust-September 1983· 

Thus, only under the most extraordinary circumstances would Germany or the 

U.K. not be justified in seeking expansion through demand policies. Two such 
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extraordinary circumstancee ceme readily to mind: first, that policies do not 

vork or, eecond, that they have very costly side effeets that on balance make 

. them undesirable. 

Demand policies would fail to work if major sectors of the European Economy 

vere already in a situation of classical unemployment. This ia a situation where 

the real wage, rather than the leveI of demand is the obstacle to expansion. We 

have already discussed this posaibility elsewhere, and have argued that there is 

a 8uffieient margin of Keynesian unemploym~nt for aggregate demand to affect 

output. 18 Even if economies face a mix of classical-and Keynesian unemployment, 

th18 argues for the use of supply and demand policies, not against the use of 

demand policies. 

The obvious side effect of a faster recovery is increased inflation. Here, 

we shall also repeat what we have developed at more length in an earlier repor-t: 

Econometric evidence suggests a relation between the leveI of unemployment and 

wage inflation, with at most a small effect of rates of change in unemployment. 

There is no reason to expect a substantial acceleration of inflation at current 

unemployment rates. 

. Can fiscal policy be used? 

We see little room for a pronounced monetary expansion at this stage. A 

temporarj blip in money, that is a once and for alI increase in nominal money, 

yould decrease short real rates, and as a result decrease the size of budgct 

defic1ts; this would in turn improve the short and medium tel~ fiscal outlook and 

allow,for more room in fiscal policy, besides the direct beneficiaI effects on 

aggregate demando Credibility problems associated with sucn a policy are however 

major. lt is certainly the case that in the U.S. the actual growth of reoney h&s 
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been aignificantly ab0ve inflation targets without endangering, ao far, the 

belief in the maintenance of monetary responsibility that was inaugurated in 

'1979-80. In the same way the easing of money in 1982-83 in Germany, aceompanying 

the US move toward a less punlshing stanee of monetary poliey, has not led to a 

collapse of eonfidence in superior inflation performance. But it surely would be 

wrong to expect that a eontinuation, on a signifieant seale, of nominal money 

growth above target ranges eould be seen by the publie as anything but a ehange 
, 

of the basie stanee af monetary poliey in the face of depressed activity. Sue h 

an interpretation may well shift the growth inflation trade-off, eertainly if it 

led to curreney depreciation. We therefore believe it is entirely appropriate to 

rebase monetary targets, validating the "blip" that has taken plaee. It 

would certs.inly be quite unsound now to move money growth back within the 

original targets, simply beeause an incipient reeovery suggests that the eeonomy 

eanafford monetary tightening. But we also believe ~hat g0ing mueh further than 

such a rebasing eould have adverse effeets on eredibility, even reeognizing that 

this is e very elusive eoneept. 

The statement that fiseal.defieits in Europe are mostly eyelieal must now be 

justified and qualified. In an e"arlier 'report, we showed that the inflation 

adjusted, eyelieal1y adjusted defieit for the EEC 8S a whole for 1982 was 

actual1y negative; the inerease in real interest payments for 1983 suggests a 

• small positive eyelieally adjusted defieit. 18 To understand the differenee 

between these numbers and the pereeption in Europe of extremely large defieits, 

it 18 instruetive to look at the numbers for Italy, which has a publie seetar 

defiçit of 17% of GNP. This is done in Table 7. 

,. 
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Table 7 The deficit in Italy 

1982 1983 (forecast) 

Public sector deficit 
1 • Unadjusted 16.9 16·9 
2. Inflation adjustment 8.6 7·9" 
3. Cyclical adjustment: 2.2 2·9 
4. Government investment: 3.8 4.1 

1 -(2+3+4) 2·3 2.0 

Percent of GDP. Source: Francesco Giavazzi: "A Note on the budget deficit 
and real interest rates in Italy, October 1983. 

Thus for both 1982 and 1983, ~taly's full employment deficit is únly 2% 

rather than the much publicized 17%. The situation is however not so favorable 

for other countries: Belgium and Derunark a~tually have large cyclically adjusted 

deficits and little room for fiscal expansion. These figures süggest that 

although fiscal expansion is feasible for Europe as a whole, it has to be 

modulated among countries. 

Ignoring for the moment issues of tirning and distribution among European 

countries, what are the effects of a European fiscal expansion likely to be? 

Using the framework developed in the previous section, and by sym.llletry, we conld 

expect an appreciation of European currencies, a further increane in long 

rates and barring perverse timing effects, a faster recovery in Europe. 

There is however à differing view of what might happen, known as Dr. 

Gleske's asymmetry. lt is that while US fiscal expansion leads to dollar 

appreciation, German fiscal expansion leads to mark depreciation. Mark 

de~reciation is unacceptable because of its inflationery impact and thus fiscal 

expansion cannot be used. Under what conditions could such ao aSj~etry arise? 

Again relying on the analysis of the previous section, this could happen if most 

of a German fiscal expansion translated into a decrease in the relative world 

.. 
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deroand for German goods, or if the two depreciation inducing factors, wealth and 

portfolio effects dominated good market effeets. The issue ean only be settled 

empirically; there i8 no good a priori case for the aSJ1illnetry. Another line of 

argument could be that looser fiscal policy might be interpreted as a sign of 

future monetization, rekindle inflationary expectations and possibly lead to 

depreciation. Loose US fiscal policy was not interpreted in this light; there is 

little resson to think that Cerman fiscal policy would be interpre~ed 

differently. 

This last factor however argues for an explicitly te~porary fiscal 

expansion. There are other reasons as "7ell: Section 2 has made clear that the 

time path of fiscal expansion is very important. A large but decreasing fiscal 

stimulus yill have more effect than a small and inereasing one. lt will have 

lesB effeet on long rates. By the same token, it is likely to have less effeet 

on the appreciation of the dollar. 

The objeetion that any expansionary fiscal move, even though planned to be 

transitory, ultimately must almost inevitably deteriúrate the publie seetor 

budgets even further is a seriOlls one. This i8 so because tax euts or eovernrnen-í; 

programs are "stieky" even if they were initially conceived as transitory. 

Moreover, because they lead to debt finance, they raise future debt burdens 

relative to income and thus deteriorate the future fiscal outlook. This 

consideration is valid even if there is no precise benchmark for what sound 

debt/GNP ratios might be. The eonsideration i8 alI the more valid the higher the 

real rete of interest relative to the growth rate of output. Chasing deficits by 

fiscal tightening however, produces depression, not prosperity. Table 8 tells 

the simple story of where policies are taking the Eur0pean economy at present: 
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Table 8 EC Unemployment and Changes in Cyclically-Adjnsted Budgets 

1982 1983* 1984** 

Unemployment Rate (%) 9.6 10.4 10·9 

Change in Cyclically- 0.7 0·5 0.8 
Adjusted Budget Surplus (% of GNP) 

Most certainly, at a minimum, !his is not the year to remove deficits. On the 

contrary, there shauld be transitory net stimu]us of the economy. 

Once it is recognized that expansion, Dot restriction, is caIIed for there 

remains the issue of whether co~~tries should and ean Bct individually or whet~€r 

coordination is called for. rt is now well recognized that the infIation-growth 

trade-off facing any singIe country is highly unfavorable. This is the more so 

the poorer a country's financiaI "reputation". Individually, countries therefore 

perceive irade-offs that limit expansion more severely than is the case for them 

acting as a group. Since no European country ean claim that they do llot have a 

grave unempIoyment problem there is a strong notive for seeking the advant&ges of 

collective action through coordinated expansion. 

The reQaining argument concerns the precise structure of coordination. We 

shall repeat here what we suggested in an earlier report: 18 

• "There isa simpIe principIe that might help set a benchmark for minimum 

expansion. Suppose only one group of countries in the EEC expands, whiIe the 

others do not take auy fiscal initiative. The expanding group would ineur budget 

and current aecount deterioration~ but the non-expanding group would have 

improved budget and externaI bal~nces. A natural benchmark for. miniffium exp&nsion 
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might then be oriented toward a fiscal expansi0n thet ensure, in weak currency 

countries, a zero change in the budget or a zero change in the current balance. 

In.this manner, the weak countrie's neither serve as locomotive of expa!lsion, nor 

are they a drag on the expansion." 



, 
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Footnotes: 

1. See Paul de Grauwe and Michele Fratianni "U.S. Economic Policies: Are They A 

.Búrden on the Rest of the World'?" Unpublished manuscript, Katholieke 

Universiteit Te Leuven, June 1983. 

2. (Inflation rate: Rate of change of the CPI 0ver the last 12 months) Source, 

"Eu E " ropean conomy, August-September 1983. 

3. For a collection of supply-side economics, see B. Barlett and ~. Roth The 

Supply Side Solution, Chatham Rouse, 1983. 

4. W. Nordhaus, "Interest Rate Volatility," Cowles Commisssion Discussion Paper, 

Yale University, 1982. F. Modigliani and R. Shiller "Inflation, Rational 

Expectations and the Term Structure of Interest Rates," Economica, February 

1973· 

Their estimates suggest that an incr.ease of the standard deviation of short 

rates by 100 basis points would jncrease the long rate by 15-20 points. 

5. See Z. Bodie,. A. Karl and R. McDonald "\'l11y Real Rates Are So Righ," NBER 

working paper, 1141, June 1983. 

6. James Tobin "Stabilization ;Policy," Brookings Papers on Economic Activity, 

1980:1. 

7. Data Resources Review of the US Economy, October 1983. 

8. For a discussion of this, see Basevi, G., o. Blanchard, W. Buiter, R. 

Dornbusch aod R. Layard. "Hacr.oeconomic Prospects and Policies for the Eur0peao" 

Community," CEPS, Papers No. 1, Bruxelles, April 1983. 

9 .. US Treasury, Office of the Assistant Secretary for Economic Policy, 

"Government Deficit Spending and lts Effects on Prices of FinanciaI Assets," 

Washington, DC, illay 1983. 

10. For more deteils, aod a focus 00 the stock market, see Blanchard, "Output, 

the Stock Market and Interest Rates," AER 1981, 132-143. 
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1'1. For the mechanicB of perfect forcsight dynamics see the excellent 

preB~ntation in D. Begg, The Rational Expectations Revolution in Economics, 

Philip Alan, Oxford, 1982 and Johns Hopkins University Press, 1983, and S. 

Sheffrin Rational Exp~ations, Cambridge University Presa, 1983. 

12. The relation of deficits, spending und debt to aggregate demand ia studied 

in Blanchard "Debt, Deficits and Finite Horizons," mimeo, October 1983. 

13. This view is most clearly presented in the "World FinanciaI Markets" issues 

of Julys August and November 1983. 

14. See H. Wallich, Testimony to the Sub-committee on Domestic Monetary Policy, 

US House of Representatives, October 5, 1983. 

15. See R. Dornbusch "Interdependence Under Flexible E"..<change Rates," HlF Staff 

Papers, March 1983. 

16. See C. Wyplosz "Open Economy Dynamics of Fiscal Policy," for a recent study 

which takes these effects into consideration. (Unpublished manuscript, INSEAD, 

July 1983). 

17. See Dornbusch, R. "Equilibriurn and Disequilibrium Exchange Rate." 

Zeitschrift fur Wirtschaft und Sozie.hlissense:haften, 1982, J. l!'rankel, "'l'he 

Mystery of the muI tiplying r-iarks," Review of Economics and Statistics; A. 

Giovannini, "Essays on Flexible Exchange Rates." Unpublished Ph.D. dissertation, 

MIT, 1983; and K. Rogoff "Time Series Studies of the Relationship between 

Exchange Rates and Intervention: A Review of the Techniques snd Literature." 

Board of Governors of the Federal Reserve, Staff Studiea No. 132, September 

1983· 

18. Basevi, G., O. Blanchard, W. Buiter, R. Dornbusch and R. Layard, Opa cito 
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