CONCEITO DE DINHEIRO
FORMAS DE MOEDA
FUNÇÕES DO DINHEIRO
CRIAÇÃO E ENTRADA NA ECONOMIA
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“Moeda não cresce em árvore”
•

Não se pode
empregar
mão de obra para
“plantar” (produzir)
moeda.
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•

Desde que a moeda
não é produzível pelo
emprego de trabalho
no setor privado,
o aumento da sua
demanda
(ou retenção devido
ao não-gasto)
implica em
desemprego
involuntário.

FORMAS DA MOEDA
•
•
•
•
•

moeda-mercadoria
metal-cunhado
papel-moeda
conversível
moeda fiduciária
(não-conversível)
moeda bancária
(escritural ou
“invisível”)
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HISTÓRIA DA MOEDA
SEGUNDO LIBERAIS
VISÃO LIBERAL DA
HISTÓRIA: enxerga
a moeda apenas como
uma mercadoria a mais,
escolhida segundo critério
de comodidade e/ou
segurança por um sistema
econômico auto-regulável,
sem a arbitrária
intervenção estatal.

✦

✦

HISTÓRIA
MONETÁRIA =
f(características
essenciais ou
requisitos físicos da
moeda-mercadoria) =
numismática =
ciência que se ocupa
das moedas / numisma
= moeda cunhada =
f( senhoriagem )

ATRIBUTOS FÍSICOS PARA
SER MOEDA
SAL X indestrutibilidade e inalterabilidade =>
evita falsificações;

•

PECUS X divisibilidade => permite múltiplos e
submúltiplos;

•

•

GADO “MARCADO” X transferibilidade: ao portador;

PEDRA-MOEDA X facilidade de manuseio e
transporte = f( quando pequena quantidade
corresponde a grande valor).

•

DESMATERIALIZAÇÃO DA
MOEDA
1.
2.

3.

constituição do
sistema bancário
uso generalizado do
cheque [com câmara
de compensação]
percepção que
a reconversão ao
lastro monetário
[encaixe bancário]
não era solicitada
por todos clientes
ao mesmo tempo

✦

QUESTÃO:
traveller´s cheques,
“moeda digital /
eletrônica”,
“E-cash”,
“cartão inteligente”
pré-pago:

✦

São moedas?
São dinheiro?

✦

MOEDA X DINHEIRO
•

Moeda é um ativo
comumente
oferecido ou
recebido pela
compra ou venda;

•

Moeda é aquilo que
o Estado recebe
como pagamento de
imposto.
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•

Dinheiro é o ativo
monetário, criado
pelas forças do
mercado e/ou pelo
poder do Estado,
com aceitação geral
- legal e social –
para desempenhar
todas suas funções.

FUNÇÕES DO DINHEIRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

meio de circulação
medida de valor
reserva de valor
liberatória
padrão de
pagamento diferido
instrumento de
poder econômico
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ENTRADAS DE MOEDA
1.

instrumentos de
política monetária

2.

impacto monetário
do balanço de
pagamentos

3.

empréstimos que
multiplicam
depósitos

FNC-IE-UNICAMP

CRIAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE
MEIOS DE PAGAMENTO
CRIAÇÃO DE MP =
f( SB comprar HNM
de PÑB pagando-o
com HM ) =
f( endividamento )
=> fonte da moeda =
f( uso da moeda )

•

✦

DESTRUIÇÃO DE MP =
f( SB vender HNM ao
PÑB recebendo HM ) =
f( pagamento de dívida )
=> amortização de
empréstimos

INSTRUMENTOS DE
POLÍTICA MONETÁRIA
operações de open market:
compra e venda de títulos de dívida pública.

1.

operações de redesconto:
empréstimos de liquidez aos bancos.

2.

exigências de depósito compulsório:
arbítrio da taxa.

3.

IMPACTO MONETÁRIO DO
BALANÇO DE PAGAMENTOS
OPERAÇÕES DE CÂMBIO =
f( paridade entre taxas de juros,
saldo do balanço de transações correntes,
paridade de poder de compra, especulação,
regime cambial; fluxo externo líquido;
grau de controle de capital)

✦

compra de US$ > venda de US$ =>
fator expansionista da Base Monetária.

✦

BALANÇO DO BANCO CENTRAL
ATIVO

Operações
com o Tesouro
Nacional

PASSIVO

Ativos Externos Líquidos

Base Monetária

Empréstimos ao Governo

+Papel Moeda em Circulação

Empréstimos Líquidos aos Bancos

+Reservas Bancárias

Carteira de Títulos

Depósitos do Tesouro Nacional

ΔBASE MONETÁRIA= ΔOPERAÇÕES ATIVAS - ΔOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS

Fontes da base monetária

Usos da base monetária

ativo e

reservas bancárias e

passivo não monetário.

papel-moeda em circulação.

FORMULAÇÃO DO MECANISMO DE CRIAÇÃO DE MOEDA PELOS
BANCOS COMERCIAIS:
(a) MOEDA MANUAL:
Ø PME (papel-moeda emitido) – EBACEN (encaixe do banco central) =
PMC (papel-moeda em circulação)
Ø PMC (papel-moeda em circulação) – EBC (encaixe dos bancos
comerciais) = PMPP (papel-moeda em poder do público)
(b) MOEDA ESCRITURAL:
Ø DV (depósitos à vista nos bancos comerciais)
(c) MEIOS DE PAGAMENTO:
Ø MP = agregado monetário M1 = (a) + (b) = PMPP + DV
(d) BASE MONETÁRIA:
Ø BM = PMC (papel-moeda em circulação) + RB (reservas bancárias
voluntárias e compulsórias) = PMPP + EBC + D BC-BACEN (depósitos dos
bancos comerciais no banco central)
(e) MULTIPLICADOR MONETÁRIO:
Ø k = (c) / (d) = MP / BM

multiplicador monetário
multiplicador monetário: quociente ex-post entre os saldos de fim de período dos
meios de pagamento e da base monetária: k = MP / BM => MP = k . BM =
f( forma pela qual os bancos em conjunto, isto é, o sistema bancário cria moeda ).
PMPP + DV
1
k = __________ = _________________________ onde: EBC = encaixe bancário
PMC + RB
(PMPP / MP) + ([EBC + RB] / MP) e RB = reserva bancária

Equação das Trocas depende de comportamentos estáveis dos clientes, ou seja,
relação de confiança com o setor bancário para não haver corrida a saques de
papel-moeda:

M = v.P.Y , onde v = 1 / V ¯ é estável e Y ¯ dada => M => P

Multiplicador Monetário
✦

Quando algum banco faz empréstimo,
ele deposita o valor desse crédito (p. ex., $ 100) na
conta corrente do cliente tomador do financiamento.

✦

Se esse cliente (supermercado) der reciprocidade
a este banco e deixar por certo tempo esse valor
em depósitos à vista, o banco terá reservas
emprestáveis no mesmo valor.

✦

Supondo que o banco recolhe certo percentual de
depósitos compulsórios junto ao Banco Central
(p. ex., 25% ou $ 25) e empresta todo o restante
($ 75) para algum consumidor.

Multiplicador Monetário
✦

Quando ele (Banco A) concede esse crédito,
os $100 originais permanecem na sua contabilidade,
embora $ 75 vá para algum comerciante que recebeu
o pagamento devido pelo segundo cliente.

✦

Este comerciante deposita os $ 75 no Banco B;
este banco passa a ter maior capacidade de atender
demanda por empréstimos.

✦

Ele dá, então, recolhe $18,75 ao Banco Central e
concede crédito de $ 56,25 a um operário;
o operário paga o padeiro, cliente fiel do Banco C...

Multiplicador Monetário
✦

Depois de apenas
três transações de
empréstimos,
os $ 100 originais
cresceram para
$ 231,25 no
balanço
consolidado dos
três bancos.

✦

O efeito cumulativo
desses três primeiros
retornos multiplicados
permitiu crescimento de
131,25% no total de
depósitos à vista
registrados,
mais do que dobrando-o.

Multiplicador Monetário
✦

O efeito multiplicador
total (multiplicador
potencial), caso
operações semelhantes
se sucedessem (sem
nenhum vazamento do
sistema bancário sob
forma de retirada em
papel-moeda), resultaria
no montante de $ 400
em novos depósitos,
dos quais $ 100 seriam,
recolhidos
compulsoriamente.

✦

Esse cálculo se deriva
da fórmula:
k = 1 / r , onde:
k é a magnitude do
efeito multiplicador e
r a taxa exigida de
encaixes e
recolhimentos.

✦

No exemplo, o
multiplicador potencial
seria: k = 1 / 0,25 = 4.

Multiplicador e depósito compulsório
✦

O multiplicador poderia chegar ao infinito, se a
exigência de depósitos compulsórios fosse zero:
prova lógica da necessidade desse instrumento.

✦

A exigência de reserva bancária diminui,
mas não elimina a multiplicação monetária
(multiplicador efetivo).

✦

Sua ausência, como acontece em relação ao
dinheiro megabyte, criado internacionalmente,
leva à existência de suprimento monetário autônomo,
completamente fora de controle de qualquer
autoridade monetária.

Empréstimos criam depósitos
✦

Empréstimos criam depósitos, ao contrário do que o
senso comum imagina: “bancos emprestam depósitos”.

✦

Não é um banco, mas sim o sistema bancário que
multiplica a quantidade de moeda à medida que empresta.

✦

Isto é possível porque (1) o sistema bancário funciona
como um todo e (2) os depositantes sacam pouco
papel-moeda do total de depósitos à vista.

✦

Para os bancos, qualquer disponibilidade em seu passivo,
não utilizada em novos empréstimos ou aplicações
financeiras, implica em custos de oportunidade.

Criação e destruição de moeda
✦

O suprimento de moeda cresce com o uso, ou seja,
expande-se por meio do endividamento.

✦

Vice-versa, se todos tomadores de empréstimos
os amortizassem, liquidando-os, simultaneamente,
toda a oferta de moeda criada seria extinta, isto é,
aconteceria processo de “destruição da moeda”.

✦

Repentinamente, ela deixaria de existir como ativos,
na contabilidade bancária.

✦

A moeda, portanto, é criada e destruída em função,
respectivamente, do endividamento e
do pagamento de dívidas.

Inovação financeira
1.

Aparecimento de novo produto financeiro,
portanto, não regulamentado, provocando
a extensão do menu de ativos financeiros.

2.

Desenvolvimento de novo mercado de capitais
ou de novo compartimento de mercado já existente.

3.

Introdução de novas tecnologias de pagamento,
ou progressiva “eletronização” dos fluxos
monetários, permitindo inclusive a superação de
fronteiras nacionais.

Inovação financeira
✦

A inovação financeira é uma resposta utilizada
pelos bancos, para ultrapassar as restrições
impostas pela autoridade monetária.

✦

Permitindo aos bancos a administração de seus
passivos – captação através de títulos financeiros
sobre os quais não se exige reserva bancária –,
ela perturba, seriamente, a política monetária.

✦

Através das inovações financeiras, bancos criam
“quase-moeda”, cuja conversão de aplicação
recebedora de juros para depósitos transferíveis
por cheques é, praticamente, automática.

Agregados monetários de
acordo com grau de liquidez
✦

M1 = meios de pagamento =
= papel-moeda em poder do público + depósitos à vista

✦

M2 = M1 + depósitos de poupança + títulos de dívida
privada (depósitos a prazo + letras de câmbio)

✦

M3 = M2 + quotas de fundos de renda fixa +
operações compromissadas

✦

M4 = M3 + títulos de dívida pública em poder do mercado
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