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=:A-moeda ltaciónal. ainda é o . crUzado 
(7 .58%-d~ todã~ ;';Odução final de bens e se~ços realizada no 
pais). _ .,.. . . 
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É ' daro 'que a inflação provoca outras transferências 
ecentemente, um economista e ex-mmlstro que, pela arbitrárias de renda, mas pretendemos analisar aqui apenas 
segunda condição, não. conta com a impunidade dos que aquela que é' sist~mática e inevitável: o juro ,real que indivíduos 

~ são pouco lidos, publicou no JORNAL DO BRASIL o artigo e empresas não bancárias pagam ao Banco .~ntral por utilizar 
} Inflação? Mas qual é a moeda nacional? na tentativa de moeda é aos -banCOs comerciais por utilizar :depósitos à vista 
~ minimizar O problema inflacionário. Segundo ele, "o cruzado (observe que o que se thama atualmente de "contas remunera-
: passou a ser utilizado apenas para pagamentos miúdos e a LBe, das"· remunera na verdade aplicaçôe5 de ovemight. que não são 
! é. de fato, a moeda nacional". "Como a LBe mantém relação contabilizadas C9n;tO depósitos à vista). , ' 
~ quase estável com preços e salários", o problema da inflação ' Ê claro também que essas transferências aos bancos 
t seria apenas psicológico, e não real (em suas palávras uma "dor comerciais sãó levadãs em consideração na hora de se detenni-
; de opinião", e não "dor de fato") . O artigo de imediato causou Dar ' toda a I~gislação sobre tarifas, reservas , compulsórias. t polêmica tendo sido seguido de duas críticas pertinentes publi- impostos' etc... Da mesma forma , o Banco Central oferece 
! cadas neste jornal. _ _ . empréstimos subsidiados que em parte compensam estas trans-
.: No jargão economês, a · argumentação acima tradtq-se ferências . Os o_úmeros aos quais nos referimos tratam·se de 
1 dizendo que o total de l:l1eios de pagamento em' poder 'do " " ganhos brut~ com a inflação, e qualquer avaliação a respeito de 
~ público é 'hoje erq dia uma parcela bastante reduzjda em relação " possíveis lucros com a inflação, para O sistema bancário, deveria 
~ ao PIB . e qu'e outros , at~vos têm sido paulatinamente mais ' ser baseada nos ganhos líquidos, e não brutos. 
~ ut~dos, no lugar do, cruzado, como meio "de conta e reserya ." Eni 'outras" palavras, nosso objetivo aqui não é chamar 
~ de valor. Nosso principal objetivo aqui é mostrar que, embora ' atenção 'para os que recebem, mas reclamar pelos que pagam. 
} isto reà1mente tenha ocorrido, uma das mais nefastas e inevitá- . Se só houvesse um indivíduo na economia, a carga tributária 
~ veis conseqüências da inflação continua se passando CÇlm a líquida (impostos pagos menos transferências e subsídios recebi· 
; mesma intensidade, ou com uma intensidade até um pouco dos) poderia servir como parâmetro de seu sacrifício fiscal, Mas 
~ maior. Trata-se da transferência arbitrária de renda- contra esse não é o caso. Para um pagador de imposto inflacionário. 

' ,;: todos aqueles que têm cruzados ou depósitos à \ista em mãoS, e pouco importa se a perda de poder aquisitivo da moeda que ele 
i a (avor do sistema bancário (bancos comerciais, definidos como usa vai se refletir num maior volume de subsfdios para 
! qualquer instituição autorizada a receber dep6sit~ à _vista ~ ~ e empréstimos agrlcolas ou num maior rigor na taxação dos 
~ Banco CentraI). .:'r • . ro. - • bancos. O Que lhe interessa é a carga tributária bruta. e não a 
~ . ~ transferência se. dá devid,? à co~tfnua ,queda de poder carga tributAria líquida. . ~ 

... ~ aquIsitIvo da moeda em VI!1ude. da m~a?lo. ,Com? os meios de Sob este prisma, o imposto inflacionário representa um 
.~ paga.mento não rendem. JUros nOmJnals e : os preç~ ,so~m ' pesado fardo para pessoas físicas e jurídicas (não bancárias) 
t contlnuam.en~e, aquele que mantém !Doeda em seu ~er ··, ... residentes DO país e sobretudo para os indivíduos de menor 
M ~~prará ~enos no .~aI do pçriodo ;do 9~e . C9mpran~ :,no .1 \{ cÍa cu'a rcentagem do encáix'e em meios de pagamento 
~ míao. Tecmcamep.te, dlZ·se que ele pagou um JUro real positIvO ren J J pe . .. . _ . 
: sobre os meios de pagãmento (moeda ou depósitos à vista).. ~bre o t?tal ~a ren.da é mUito .m~lor (o que Implica num maior 
j Se t Õ • (. d·vfd - b cá unposto inflaCIonário em relaçao a renda). Este fator certamen-. o agen e econ miCO 10 1 UOS, empresas nao an - , . d ' ' , ' d . d d 
.... rias-::-.) tinha seu dinheiro aplicado em moeda, diz.se que pagou te ~nStitul-se numa das causas da má lstn~Ulção e ren a o 
.. imposto inflacionário (lI), o que representa uma transferência . p3.1s.. , 
de renda real para o Banco Central, Se ao contrário, os meios . Alé,m de. regr:SSlvo (os de menor ~enda. pagam maiS),. o 
de pagamento em seu poder (oram mantidos em depósitos à Imposto mflaClo~áno apr_esenta uma partlcul~ndade em rela~o 
~sta.-essa transferência de renda -real se dá a·(avor dos bancos a todos os de~3I.s: el~ nao ~era uma operaçao de arrecada~o , 
t.comerciais. Parte desse montante 'é ainda transferida pelos dado que, em ultIma mstâDCla, representa um ganho de capitaL 
~ bancos comerciais ao Banco Central , aumentando o imposto Num pais em Que a taxação indireta é privilegiada, O imposto' 
~ inflacionário recebido por este último_ Isto ~ dá por causa do inflaoooário apresenta u~a dupla atração para quem o usa: 
~ tota) de encaixes não remunerados mantidos por estas institui- além de' indireto. é camuflado, Cabe aos economistas explicitá· 
;ç6es, que também são corrofdos pela inflação. A transferência lo em todas as letras, e não desprezá·lo na análise. 
! UqUida de ·renda teal apropriada pelos b·ancos cómerciais nesse . . , •• 
ipr~ (o que estes recebem d~ depositantes men~ o que 
, pagam ao Banco Central), dá·se , o nome de transferência 
.inflacionária (TI). Ao total de transferências reais 'de todo o 
frestànte da economia que não o sistema bancário, ' para o 
tsistema bancário, devido à' utilização e contínua perda de valor 
Idos meios de pagamento, dá-se o nom~ de transferências totais 
;(TIT, = II + TI). A tabela abaixo apresenta a evolução destas 
~variáv'eis, para o Brasil, desde 1958. Os dados são apresentados 
;com percentagem do Produto Interno Bruto (PIB). _ 
~ ... , Vários pontos de interesse de:stacam-se da tabela acima. 
rO~t ~a~ta ~e' espa<f. resumimo-n~ a apenas d~is: 
; ,. J) Da col.una (4) observa-se que, contranamente àqueles 
'que tentam minimizar o problema da inflação, o total das 
,transferências inflacionárias em relação ao PIB foi maior do que 
·em ~ualquer um dos demais penodos analisados. A argumenta· 
~ção'qe que,os.Qleios de. pagamento como percentagem do PIB 
:são _mais, reduzidos hoje em dia serve apenas para explicar 
,porque uma inflação muito maior (415,8% em 1987 ·contra 
iaproximadamente 60% entre 1960 e 1964) toma-se necessária 
~para provocar uma transferência inflacionária total de mesmo 
·porte nos dois perlodos. Mas, de forma alguma O problema · 
fencó"ntra.se reduzido. . . 

.2) Em 1987, não apenas foram maiores o imposto inflacio
.nário obtido· pelo Banco Central (11,07 bilhões de dólares), 
como também a parcela apropriada pelos bancos comerciais 

: (12.7 bilhões de dólares), No total . o setor não bancário pagou, 
'pelo,direito de ulilizar os mejos de pagamento, ou como diz o 
ex-ministro "para pagamentos miúdos, como dinheiro de bolsa. 

;corrío- Se 'fosse um passe esColar", ·23,78 bilhões de dólareS 

IniPosio tl)fladonárlo (11), TranStérê~ tnfla~árlas para oS 
bancos colTl8fdals (TI) e Transferências Inftaoonárias Totats (TIT 

" ..,11 i:, TI) .• ,. ~., ... 

(1) 
ANO , 

50 -54 
55-59 
60-64 
55-69 

, 70 -74 
75-79 

.80 
8t 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

(2) 
IIIPIB 

1.86 
1.87 
3.98 
2.08 
1.29 
1.92 
3.04 
2.25 
2.20 
2.97 
223 
2.11 
t.t7 
3.53 

(3) 
TIIPIB 

1.32 
1.49 
2.93 
1.52 
1 .39 
2.00 
2.83 
2.01 
2.01 
2.30 
1.80 
153 
1 .62 
3 .48 

(4) 
TITIPIB 

3.19 
3 .36 -
6.92 
3.80 
2.58 
3.92 
5.67 
4 .27 
4.21 
5 .27 
3.83 
3.64 
2.79 
7.58 

ObseivaçAo: 1) Nos anos de 1986 e 1987 utinzou-se o novo 
, conceito de base monetária (p::>r f31ta de dados na metodologia 

antiga), excluindo-$e o Banco do BraslI das autoridades monetá
rias e classfficando-o como banco comercial. Nos demais anos, 
L1tfnzou..se o cooceIto antigo. ' 
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