
 



© 	 Blog Cultura & Cidadania – 2021  

Fernando Nogueira da Costa 

 

        

�  

COSTA, Fernando Nogueira da 

Post-Keynesianism and Horizontalism:  
Liquidity Preference, Monetary Circuit and  
Accomodation of Inflation.  
Campinas, SP: Blog Cultura & Cidadania,  
reedição do original publicado em 2001. 90 p. 

1 Supply of Money and Credit. 2. Central Bank.  
3. Monetary Policy.   
I. Título. 



Sumário
Preface 4 ....................................................................................

Post-Keynesianism and Horizontalism:  Liquidity Preference, Monetary 
Circuit and Accomodation of Inflation 11 ............................................

1. Introduction 11 ..........................................................................

2. A comparison between fundamentalism (or structuralism) and horizontalism 
(or accommodationism) 13 ....................................................................

2.1. Liquidity Preference and effective demand 13 ................................................
2.2. Methodological individualism and methodological holism 17 ...............................
2.3. Demand for liquid assets on the monetary circuit and the resulting inclination of the 
money supply curve 20 .................................................................................
2.4. The accommodationist role of central bank and interest rates 24 .........................

3. Comparing the horizontalist approach with the heterodox inflation theories 
of Latin American origin 27 ....................................................................

3.1. The structuralist theory of inflation 28 ........................................................
3.2. Inertial inflation theory 32 .......................................................................
3.3. Accelerated inflation theory 35 ..................................................................
3.4. Hyperinflation theory 37 ..........................................................................
3.5. The heterodox stabilization plan 39 ............................................................

4. Conclusion 41 .................................................................................

Pós-Keynesianismo e Horizontalismo:  Preferência Pela Liquidez, Circuito 
Monetário e Acomodação da Inflação 43 .............................................

1. Introdução 43 ............................................................................

2. Comparação entre Fundamentalismo (ou Estruturalismo) e Horizontalismo 
(ou Acomodacionismo) 44 ......................................................................

2.1. Preferência pela liquidez e demanda efetiva 44 ..............................................
2.2. Individualismo metodológico e holismo metodológico 49 ...................................
2.3. Demanda por ativos líquidos no circuito monetário e inclinação da curva da oferta 
de moeda 54 ..............................................................................................
2.4.  Papel acomodacionista do Banco Central e taxa de juros 59 ..............................

3. Comparação da abordagem horizontalista com as teorias heterodoxas da 
inflação de origem latino-americana 63 ....................................................

3.1. Teoria estruturalista da inflação 64 .............................................................
3.2. Teoria da inflação inercial 69 ....................................................................
3.3. Teoria da inflação acelerada 72 .................................................................
3.4. Teoria da hiperinflação 75 ........................................................................
3.5. Plano de estabilização heterodoxo 77 ..........................................................

4. Conclusão 78 ..................................................................................

BIBLIOGRAPHY 82 ..........................................................................

Obras do Autor com links para download 86 ........................................

Sobre o Autor 90...........................................................................



Preface 

CREDIT, EFFECTIVE DEMAND AND THE OPEN ECONOMY 

ESSAYS IN THE HORIZONTALIST TRADITION 

EDITED BY 

LOUIS-PHILIPPE ROCHON AND MATIAS VERNENGO 

UK-USA, Edward Elgar, 2001 

OBJECTIVE OF THE BOOK 

The post-Keynes revival of monetary endogeneity began in the 
late 1950s in Cambridge with Joan Robinson and Richard Kahn.  
Nicholas Kaldor later would join, but only in 1970.  Before this date, 
his contributions to monetary theory are best described as a 
‘modification’ of Friedman focusing in particular on the changing 
value of the velocity of money.   

It would take Kaldor more than three decades (from 1939 to 
1970) to finally offer the followers of Keynes a clear alternative to 
monetary thought.  His clear, albeit late depiction of the money 
‘supply’ curve as horizontal has inspired a number of economists on 
both sides of the Atlantic.   

In the United States, the most vocal proponent of this approach 
is Basil Moore, whose 1988 Horizontalists and Verticalists soon 
became influential in the development of post-Keynesian monetary 
theory.  Kaldor would influence also a number of other non-orthodox 
economists and his approach can be said to be compatible with 
others. 

The horizontalist position is more than a theory of credit and 
money.  It is in fact consistent with an overall approach to viewing 
the working of an advanced capitalist economy of production.  It is 



compatible with separate theories of employment and the open 
economy.   

The objective of this book is two-fold.  In the first instance, it 
aims at situating horizontalism within the current heterodox tradition 
as a general theory of the creation of money.  In this sense, the book 
compares horizontalism with the post-Keynesian structuralist view 
and the Franco-Italian circulationist tradition.   

It also offers a comparison with the neoclassical mainstream, 
but also a less frequent comparison with the neglected Sraffian 
approach to monetary theory, and to the more recent New Keynesian 
position.  Each of these comparative studies is developed in the first 
section of the book, that is focused on monetary theory and the 
history of monetary thought. 

The second section will deal with some of the connections of the 
horizontalist approach to monetary theory with economic policy and 
with other sub-fields of economic analysis.  As it is obvious, monetary 
theory has to be part of an integrated theory of the working of the 
capitalist economy.   

Hence the second objective of the book will be to show that 
horizontalism is compatible with the post-Keynesian theories of 
output, employment and the open economy.  The proposed table of 
contents with possible contributors is given below. 

INTRODUCTION 

(Louis-Philippe Rochon and Matias Vernengo). 

In the introduction, the authors would focus on the important 
contributions of Keynes and Kalecki to a theory of a monetary 
economy of production.  The authors would discuss the endogeneity 
of money in both Keynes and Kalecki, and then trace the 
development of these views in their followers.  While in the General 
Theory Keynes assumed exogenous money, his model requires money 
to be endogenous.  Both his Treatise on Money and his finance motive 
articles had endogenous money.  As for Kalecki, while the discussion 
of money does not appear prominently, his model also requires that 
money be endogenous. 



Strangely enough, it fell on Joan Robinson, a follower of both 
economists, to be the first post-Keynes economist to develop a theory 
of endogenous money, in her magnus opus, The Accumulation of 
Capital.   

The authors would then comment on the post-Keynesian 
tradition in money emphasizing that there are two very different 
traditions.  The first, the horizontalist tradition, emphasizes the flow 
aspect of credit-money, while the second approach, labeled 
structuralist by Pollin, sees money primarily as a stock.  This second 
view is primarily endorsed by Paul Davidson, but also by a great 
many more post-Keynesians. 

From here, the rest of the book takes off.  The authors would 
sketch the central debates in the literature and comment on the 
contributions of the other authors in the book.  This collection of 
essays is seen as an attempt to extend horizontalism beyond credit 
and money, and to make it consistent with theories of growth and 
trade. 

PART I 

THEORY AND HISTORY OF THOUGHT 

1. Horizontalism and Verticalism: a Decade of Assessment 
(Basil Moore) 

It has been more than a decade since Basil Moore’s 
Horizontalists and Verticalists was published.  This preface is to give 
Moore an opportunity to assess the development of post-Keynesian 
monetary theory, both in terms of his own horizontalist position but 
also the structuralist view, in light of the many debates he has 
engaged in over the years.  In particular, the author would assess the 
present condition of monetary thought and where he thinks post-
Keynesian theory is heading for. The author would also address 
recent developments in banking which reinforce his view of a 
horizontal schedule of credit-money. 

2. Horizontalism and the Mainstream (Ed Nell, New School for 
Social Research, USA**) 

This essay would compare the horizontalist position developed 
by Nicholas Kaldor and Basil Moore with the mainstream view on 



money.  What consists of the ‘mainstream’ approach to money has 
also undergone considerable changes.  In this sense, the author will 
look at the changing views of John Hicks as an example, from a 
defender of loanable funds to a proponent of endogenous money. 

3. Horizontalism and Structuralism (Fernando Nogueira da 
Costa, University of Campinas, Brazil**) 

The development of post-Keynesian monetary thought has also 
presented post-Keynesians with many interesting debates.  Divided 
between the horizontalists and the structuralists, post-Keynesians 
have generated considerable debates over the last decade on issues 
like liquidity preference, the demand for money deposits, the 
accommodative role of the central bank, and the consequent shape of 
the money supply schedule.  While many of these thorny issues have 
now been resolved, there still exists considerable misunderstanding 
as to what horizontalism really means and where it stands on many 
issues.  This chapter will argue that horizontalism is perfectly 
compatible with liquidity preference, credit constraints, and flexible 
interest rate mark-ups, as well as cover some remaining arguments 
at the heart of the on-going debate. Moreover, the chapter will 
compare the horizontalism perspective with the Latin American 
structuralist theory of inflation. 

4. Horizontalism and the Theory of the Circulation of Money 
(Alain Parguez, Université de Besançon, France**) 

The similarities between horizontalism and the Franco-Italian 
circuit approach have been discussed for some time (see Nell and 
Deleplace, 1996; Lavoie, 1984).  This essay will discuss the 
similarities and differences between the circuitists and the 
horizontalists, and indicate also the weaknesses of the horizontalist 
position in terms of its continued use of supply and demand analytical 
tools.  Both approaches, however, do accept the exogeneity of the 
rate of interest and the endogenous creation of money though the 
use of bank credit to finance both production and investment 
(although Basil Moore assumes that only circulating capital is 
financed whereas circuitists will often claim that credit also includes 
investment (as in Parguez, 1980).  

5. Horizontalism and New Keynesian Economics (Louis-Philippe 
Rochon, New School for Social Research, Kalamazoo College, USA**). 



Post-Keynesians have suggested in recent past the possibility of 
reconciling their approach with that of New Keynesian economists.  
They argue that asymmetric information and credit rationing offer 
post-Keynesians a unique insight into the conduct of monetary 
theory.  This essay will aim at criticizing this view.  It will argue that 
while there are some similarities, both in theory and policy, New 
Keynesian theory is best described as a theory where the ‘supply of 
money’ is credit driven but supply-determined.  The causality still 
runs from central bank reserves to the supply of loans.  As Mankiw 
(1996) stated recently, “there is no place for demand.”  
Horizontalists, as Moore has often argued, is credit-driven but 
demand-determined.  Hence, while both approaches emphasize 
credit, the ‘black box’ of monetary transmission mechanism (an 
expression used by Basil Moore and Mark Gertler) is quite different.  
Where there may be a possible reconciliation is in what the New 
Keynesians call the ‘balance sheet’ effect: high interest rates impact 
negatively on the ‘creditworthiness’ of firms thereby lowering the 
firms’ ability to secure more credit. 

6. Horizontalism and the Sraffians (Massimo Pivetti, Università 
di Roma ‘La Sapienza’, Italy) 

This chapter breaks new ground. Sraffa’s claim that the real 
rate of interest might be considered as an exogenous variable – 
“determined from outside the system of production” (1960, p. 33) – 
is well known, and was developed by Panico (1988) and Pivetti 
(1991).  However, the connection between Sraffa’s analysis and the 
horizontalist claim that the nominal rate of interest is an exogenous 
policy variable was never properly tackled.  In the horizontalist 
analysis the nominal interest rate is exogenous, but the real interest 
rate depends on the price level, being endogenously determined.  
However, that does not mean that both theories are incompatible.  In 
fact, Sraffian analysis supposes that one of the distributive variables 
– the real wage or the rate of profit, determined by the monetary rate 
of interest – is exogenous.  In that sense, the horizontalist analysis is 
compatible with the assumption that the real wage is the exogenous 
distributive variable (Garegnani, 1984). 

PART II 

MACROECONOMIC POLICY AND THE OPEN ECONOMY 



7. The Central Bank and Monetary Policy (Mario Seccareccia, 
University of Ottawa, Canada**). 

Post-Keynesians have often been criticized for ignoring policy.  
This essay will aim to correct this oversight by offering a sound 
perspective on central bank and commercial bank policy in terms of 
interest rates and credit. 

8. Horizontalism and Effective Demand (Matias Vernengo and 
Alcino Camara Neto, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil**) 

One important aspect of the horizontalist theory of money is 
that it allows the level of output and employment to be determined 
independently of the monetary sector.  In a monetary production 
economy, the decision of producers determine, each period of 
production, the level of output and employment.  This is the so-called 
supply version of the Principle of Effective Demand (PED).  Chapter 8 
will deal with the relation between horizontalism and the theories of 
employment.  It will show that the exogenous interest rate 
hypothesis is an essential part of the criticism of the neoclassical 
theory of employment and of the loanable funds theory of the rate of 
interest.  In particular it allows to undermine the notion that the 
interest rate is determined by investment and savings. 

9.Horizontalism and the Open Economy (Marc Lavoie, University 
of Ottawa, Canada**) 

Chapter 9 deals with the open economy extension of the 
horizontalist approach.  Clearly, if the endogenous money view 
reverses the causality implicit in the monetarist analysis of the 
quantity equation, then the open economy extension must reverse 
the causality implicit in the purchasing power parity (PPP) equation, 
i.e. the open economy extension of the Quantity Theory of Money 
(QTM).  This furnishes an alternative theory of inflation, in which 
exchange rate depreciations are not the result but the cause of 
inflation.  This is the so-called  Balance of Payments Theory of 
inflation.  Furthermore, it is the basis for an alternative theory of 
exchange rate determination, one in which technical conditions of 
production, income distribution and monetary policy play a central 
role.  Finally, it also provides the theoretical underpinning for the 
criticism of the flexible exchange rate arrangements, and free capital 
mobility schemes that dominated the last twenty-five years. 



10.Monetary Autonomy and Financial Integration (John Smithin, 
York University, Canada) 

This paper will asses the nature of the constraints that financial 
integration in the global economy is imposing on the independent 
conduct of nationally based public policies. The conventional 
argument has been that globalization renders autonomous national 
policies inefficient. This paper will argue, based on a horizontalist 
model of a monetary production economy (Smithin, 1997), that some 
scope for independence will remain as long as the integration process 
stops short of full monetary union, and exchange rates remain liable 
to change. 

CONCLUSION 

(Louis-Philippe Rochon and Matias Vernengo)  



Post-Keynesianism and Horizontalism:  
Liquidity Preference, Monetary Circuit and 

Accomodation of Inflation 

Fernando Nogueira da Costa  

1. Introduction 

If post-Keynesian economists intend to establish a respected 
stream in the history of economic school of thought, they should 
avoid the barrenness of a purely theoretical debate, based on the 
exegesis of some “sacred” text or an authoritative argument. Without 
going too deeply into the controversial standpoints held by the US 
and the European economists (Bruno & Eichenberger, 1992; see also 
Kyklos Magazine, v. 48, vol. 2, 1995; Earp, 1996), where those of the 
US are considered members of an academy that produces pure 
theory and the Europeans part of a strand that tends towards applied 
theory, we could perhaps suggest – to complete the methodological 
threesome – that those developed by the developing countries, 
particularly from the Latin American countries, because they have 
had to survive economies suffering from chronic inflation, have made 
their mark of distinction due to the sheer need of having to master 
the art of economic policy far different to that found in canonized 
models.  

The different levels of theoretical abstractions are prerequisites 
for the drawing up of any economic policy. But the “normal” 
conditions that are taken for granted in building the more generalized 
theories are quite often absent below the Equator. What are 
considered “abnormal” conditions in comparison with those found in 
the developed capitalist world, are considered quite normal in Latin 
American countries. 

The development of the post Keynesian monetary theory is the 
result of the many challenges its proponents faced in their debates. 
Divided into “fundamentalists” e “horizontalists”, the post Keynesians 
discussed issues such as liquidity preference, cash deposits demand, 
the accomodationist role of central banks, and the consequent form 
of the money supply curve. Although we do not expect to resolve the 
theoretical controversies by winning over the theoretical antagonists 
completely, the challenge this poses to the mind is the very stimulus 
necessary to the development of this field of knowledge.  



Because a great misunderstanding still exists with respect to 
what horizontalism really means and how it is positioned in relation to 
such issues, in this paper, we will be examining the compatibility 
between horizontalism and liquidity preference, credit crunching, the 
flexible mark-ups in interest rate formation, as well as other recurrent 
questions. However, to avoid slipping into the criticized sterility, we 
will also be comparing the horizontalist viewpoint with the heterodox 
(or post-Keynesian) approach to the Latin American theory on 
inflation. We will analyze the monetary accommodation of 
oligopolistic inflation, inertial inflation, accelerated inflation and 
hyperinflation, as well as the stabilization policy that was developed 
therefrom. 

Assuming that there is a consensus post-Keynesian hard core 
(that would constitute an Alternative Theory of Money: Costa, 1998), 
we now need to stress the scientific need to falsification test of their 
derived theories, in different contexts (historical and local) and levels 
of abstraction. For example, the key concept of the Liquidity 
Preference Theory would have to be adjusted to become analytically 
applicable. We can talk about absolute or conventional liquidity 
preference in a “liquidity trap” context (such as that Japan is 
currently facing), but liquidity preference is relative or heterogeneous 
in a demonetization, indexation and or “dollarization” context (as 
occurred during the period of high inflation in Brazil). 

There are several texts available on the recent post-Keynesian 
debate making up a handy anthology (Musella & Panico, 1996). There 
is also an abundance of detailed accounts on debates such as 
horizontalism versus fundamentalism (Cottrell, 1994; Arestis, 1996); 
accommodationism versus structuralism (Pollin, 1991; Palley, 1991; 
Costa, 1992; Costa, 1993; Carvalho, 1993; Costa; 1994); as well as 
on mark-up versus liquidity preference (Rousseas, 1986; Dow & Dow, 
1989; Hewitson, 1995; Lavoie, 1995). To avoid falling into 
redundancy as we review basic ideas, we will compare the 
microeconomic approach to decisions with the macroeconomic 
approach to monetary circuit. In other words, we will be questioning 
whether the debate will terminate on comparing “methodological 
individualism” against “methodological holism”. If this proves to be 
true, it would perhaps be possible to acknowledge that, 
notwithstanding an apparent antagonistic polarization between post-



Keynes ian ism and hor izonta l i sm, there is a necessary 
supplementation between the two distinct viewpoints. 

2. A comparison between fundamentalism (or structuralism) 
and horizontalism (or accommodationism)  

2.1. Liquidity Preference and effective demand 

Ten years later, it was found that Moore’s book (1988) 
prompted a greater theoretical debate among post-Keynesian 
followers who postulate the endogeneity of money supply 
endogeneity than a reaction among the mainstream “verticalists”. 
Today, however, the pragmatism of this predominant economic school 
of thought acknowledges Moore’s main argument. This argument is 
that the main goal of monetary policy is to ensure interest rate 
stability to avoid causing inflationary instability (both in asset prices 
and in current product prices) on the financial market and at the level 
of activities.  

Their criticism of the exogeneity of money supply was based on 
their having found an ex post interdependence between the money 
supply actually in circulation and the demand for credit money that 
had been fulfilled. This led them to stray quite far from post-
Keynesian “fundamentalist” thought, since the logical conclusion 
drawn by the horizontalists is that the Liquidity Preference Theory 
constructed by Keynes is inconsistent as a basic interest theory. 
Under the horizontalist theory, the reference interest rate is disclosed 
and sustained by the central bank. Thus, ex ante, it is exogenous to 
the transactions that establish the different interest rates existing on 
the market.  

The response of the fundamentalists to the question was to 
seek a logical solution through a precise redefinition of the demand 
for money (Wray, 1990). The demand for money that stems from 
ordinary (to cover current expenditures) and or extraordinary 
transactions (to cover investment expenditures), linked to loan flows, 
would not, in fact, influence the interest rate charged. But demand 
for precautionary or speculative purposes (to cover deferred decisions 
on spending and or on buying financial assets), which in both cases is 
linked to the money balances (stocks) held by each economic agent 



according to its respective liquidity preference, would influence the 
market interest rate. 

Thus, Wray emphasizes that interest rates (both on the short 
and long term) are determined by liquidity preference and not by 
demand for credit-money. To encourage investors to waive their 
liquidity and buy long-term debt bonds they must be offered a short-
term and long-term rate differential, prompting the positive 
inclination of the income curve. Any increase in the investors’ liquidity 
preference will widen this difference. 

According to Dow & Dow (1989), the apparent rejection of the 
Liquidity Preference Theory by post-Keynesian horizontalists is 
understandable, “if the liquidity preference refers solely to demand 
for non-interest bearing money”. Authors recognize that this 
restricted notion according to which it is the liquidity preference that 
determines the differential in the interest rate paid on money in the 
strict sense and that paid on other close substitutes of this non-
interest bearing money, is not of any great interest, since money as a 
store-of-value is outside their scope. They further affirm that it is 
irrelevant in that it is the monetary authority that fixes the short-
term interest rate. 

However, if liquidity preference explicitly comprehends demand 
for both idle and active balances, the concept becomes broader and 
embraces an institutional context in which money supply includes 
interest-bearing deposits (including the broader definitions of money 
supply such as given in M4). We then arrive at the theory of a choice 
between these liquid assets and other less liquid assets. 

In the opinion of Dow & Dow, in practice, liquidity preference 
determines the difference between the interest paid on liquid deposits 
and those paid on substitute less liquid assets. The monetary 
authorities fix the short-term interest rate, at one extreme of the 
spectrum; liquidity preference (together with other considerations) 
determines the mark-up prompting the long-term rates. Thus, in a 
broader sense, liquidity preference can be expressed as a preference 
for any liquid assets over any less liquid assets, whether these are 
debentures, stocks, working capital loans, or capital goods. It almost 
becomes the antonym of the decision to spend. And, as such, it loses 



its “monetary” characteristic and simply becomes a function that is 
inversely proportional to effective demand. 

In this broader sense, liquidity preference plays a major role, in 
the fundamentalists’ construction of the Keynes theory. It attributes 
the possibility of involuntary unemployment to the existence of liquid 
assets, in a scenario of uncertainties, and not directly to the lack of 
effective demand resulting from available labor supply. To this strand 
of post-Keynesian followers, investments are not made only due to 
cash shortage and not to a scarcity of savings, as postulated under 
the Loan Funds Theory. This cash shortage stems from an 
increasingly greater liquidity preference, that is, a greater desire to 
hold “idle” money balances. To what extent are these balances in fact 
“idle”, in terms of the monetary circuit? Could the lack of credit 
demand not be the crucial problem, since the other determinants 
failed to adequately boost investments? 

The key question is whether changes in different individual 
liquidity preferences could actually influence the general level of 
production and employment, when the credit supply is endogenous, 
that is, when, in the private sector, it is at least partially determined 
by the market forces. When Dow & Dow extended the portfolio range 
of the liquidity preference concept – including of the preference for 
liquid interest-bearing assets (having conversion and or transaction 
costs) – to capital assets, they failed to look deeper into the 
consequences of this theoretical step. They held that credit supply 
and liquidity preference were interdepended to the extent that the 
credit supply did not fully accommodate demand. But they failed to 
show that any greater individual desires to hold “idle” liquid balances 
are met outside the money circuit, so why would the banking system 
run counter to this circuit, curbing credit, under normal 
circumstances? They also failed to check whether the substitute 
assets had similar properties to those of the monetary assets 
themselves, that is, zero production and substitution properties. 
Wouldn’t the creation (or issue) of such assets be the counterpart of 
a process of job creation? 

A general desire of the entire banking system’s holding 
noninterest-bearing “idle” assets and, thus, avoid having to enter any 
loan agreements to fund the acquisition or generating of illiquid 
assets, or, to spend money productively in the creation of new jobs, is 



an anomaly. But the fact that the banking system chooses to buy 
public or private debt bonds to build up a portfolio (thus fostering 
indirect funding) that could perhaps be more liquid, instead of any 
direct consumer or producer credit portfolio, does not constitute the 
necessary or sufficient grounds to explain unemployment. 

Dow & Dow (1989: 151) give six different ways in which an 
exogenous increase in the demand for “idle” balances--namely, an 
increase in liquidity preference--can affect plans (ex ante decisions) 
and results, nothwithstanding the willingness of the monetary 
authority to provide banks with all the bank reserves they need to 
maintain the stability of a given rate of interest. Reference is made to 
all the different forms of increased liquidity preferences of the 
consumers, enterprises, financial investors, banks, non-banking 
financial institutions, international financial companies to show that 
liquidity preference does affect the amount of credit extended. They, 
thus, conclude that the assumption of an infinite elasticity of the 
credit supply is too simplified a notion, which calls for a better 
explanation by the horizontalists. The horizontalists would argue that 
the problem does not rest on the potential credit supply, but, rather, 
in that it affects effective demand and, consequently, the effective 
money supply, if the real demand for credit is not entirely met. The 
crux of the matter is the effective money supply, and it does not exist 
without an interdependent demand. 

The caricatural criticism of the “horizontalist automatism” – 
with the imputation of a perfectly accommodating credit supply, 
meaning that any demand for credit would always be satisfied – is 
well known. As a counterargument, we could hold that there is a 
difference between post-Keynesian fundamentalist and horizontalist 
methodologies. It is generally agreed that the choice between the 
endogenous creation of credit and liquidity preference is spurious and 
a mere habit one acquires of thinking in either-or terms. From the 
horizontalist viewpoint, ex ante liquidity preference and any credit 
extended ex post should not be looked upon as rivaling theories, but 
as partial theories (clippings from reality) with specific research 
goals. 



2.2. Methodological individualism and methodological holism 

The counterargument of the horizontalists--quite correct from 
the viewpoint of monetary circuit--is that any individual liquidity 
preference that is maintained through demand deposit holdings in a 
developed banking system is innocuous in macroeconomic terms. In 
other words, if the loans granted create new deposits in the banking 
system, the fact that there are no “leakages” in the monetary circuit, 
in the form of paper currrency withdrawals, would cause the stepping 
up the “loanable funds”, the accounting basis for new loans. Thus,  

ΔLs = ΔL => ΔD => ΔR, in the well-known version of Chick 
(1986). The logical conclusion we can draw from this is that liquidity 
preference is a microeconomic concept, and offers no solid grounds 
for a consistent explanation of macroeconomic phenomena, such as 
permanent unemployment and the money actually in circulation, 
including financial and industrial circulation. 

Except if the economic agents have an absolute, homogeneous 
and conventional liquidity preference, which occurs only in a “liquidity 
trap” situation such as that Japan is currently facing, the concept is 
useless in macroeconomic analysis. This piques the fundamentalists. 
It means giving priority to the effective demand principle over the 
liquidity preference theory. But the latter does not counterbalance the 
first. In normal conditions, in which there is a heterogeneity of 
expectations and several liquidity preferences and not the 
conventional notion of having one ”representative agent”, the 
decision to defer spendings by some economic agents can be fully 
compensated by the greater spending of other agents, buttressed on 
a fully-satisfied credit demand by the banking system. Then, even if 
some agents have a liquidity preference, the credit monetary 
economy can attain full employment. 

New-classical macroeconomics centers on microeconomic 
fundaments and studies the reasoning behind each individual decision 
of the economic agents interacting on the market. The 
macroeconomic trends would be a result of a plurality of private 
initiatives. Mainstream macroeconomic models are commonly based 
on the simplified assumption that any economy has a representative 
agent, that is, an ideal agent with an average type of behavior. Using 
this microeconomic foundation, the macroeconomic analyst then 



analyzes the behavior of the representative agent in different 
contexts. But this analyst cannot investigate the problems that arise 
from information asymmetry or coordination failures, which are 
precisely what cause the uncertainties that explain liquidity 
preference. If all individuals have similar, known and expected 
behavior, there would be no need for them to hold liquid assets as 
store-of-value. Liquidity preference is only justified in an environment 
of economic uncertainty, in which the decentralization and lack of 
coordination of individual decisions occur. 

In the post-Keynesian theory, the problem arises when 
macroeconomic fundamentalists try to explain the general behavior of 
the economy by a uniform aggregation of the various microeconomic 
decisions as is commonly done under the orthodox economic theory. 
The behavior of a typical individual is extrapolated to determine 
aggregate behavior. Keynesian macroeconomics always works with 
aggregates, but heterogeneous behavior, based on distinct structural 
positions and expectations, cannot be uniformly aggregated. 

The heterogeneity of behavior is straightjacketed and termed 
convention. The fundamentalists impose a conventional behavior, 
summoning up the “representative agent” of mainstream economists. 
A convention can be defined as a self-imposed impulse to follow a 
previously established course of action (Lima, 1998). Because 
decision-makers have cognitive limitations, both in terms of 
information availability and of processing capacity--which explain the 
persistent presence of the uncertainty phenomenon--conventional 
behavior is shown, in the texts prepared by Keynes and his 
fundamentalist followers, to be a possible guideline for decision-
making. Convention uniformly patterns the varying degrees of 
psychological inclinations and attitudes that different individuals show 
in their spending or investing decision-making. 

The presence of any radical uncertainty frightens the “sorcerer’s 
apprentices” authors. The assumption that the “follow the leader” 
behavior will prevail, that is, the judgment of the rest of the world will 
follow that of the agent who is, perhaps, better informed, backs to a 
very reduced view. With this behavior, the uncertain and 
heterogeneous expectations do not generate chaotic dynamics about 
which theorizing becomes difficult (Costa, 1998). The anticipatory 
and divergent behaviors of speculators are minimized under the “herd 



behavior” epithet. From this point it is only a short step to the 
argument of “self-fulfilled prophecy” used to masquerade the concept 
of “rational (or certain) expectations”. 

The question really has to do with methodological individualism. 
If individual actions, created by conventions, constitute the study 
field for macroeconomic analysis, this does not occur in terms of a 
cause-and-effect sequence, but rather in terms of individual 
motivations and intents. The investigation of the individuals is then 
carried out as though they behaved according to rules with which the 
macroeconomist had been previously cognizant. This leaves no room 
for analyzing the element of surprise, of innovation or of invention. 

The principle of methodological individualism establishes that 
macroeconomic analyses should only be considered suitable if 
conducted in terms of individual beliefs, attitudes and decisions 
(Blaug, 1980). This principle is completely opposite to that of 
methodological holism, which postulates that all social groups have 
objectives and functions (such as that of supply and demand for 
money) that cannot be reduced to the beliefs, attitudes and actions of 
the individuals that make up each of these groups. 

The fundamentalist psychologism is based on the proposition 
that all macroeconomic conceptions are reducible to psychological 
conceptions. However, the main purpose of any macroeconomic 
theory should be to identify the involuntary social repercussions of 
intentional individual actions. The holding of this specific knowledge is 
what distinguishes economists from the layman. Their knowledge 
contemplates propositions on social groups that go beyond the overall 
sum of the theories on all the parts that make up such groups. The 
mechanism that prompts market operation results from the social 
consequences of the unintentional and unplanned actions of different 
individuals. The study of the by-products of these actions in the 
monetary area is the focus of horizontalism. Its macroeconomic 
propositions are, thus, not reducible to microeconomic ones. 

Bresser & Lima (1996) have challenged the currently popular 
notion that one has to search for microeconomic fundaments for 
macroeconomic ones. The latter deals with relations that, in principle, 
result from the actions of individual agents. But one does not 
necessarily have to begin with individual actions to understand 



macroeconomic relations. Enterprises are made up of many different 
individuals with different interests and multiple viewpoints regarding 
the economic scenario and its restrictions. Only in unusual 
circumstances—such as the liquidity trap or hyperinflation—do these 
distinct preferences tend to converge. Post-keynesian scholars should 
not see them as normal conditions. 

2.3. Demand for liquid assets on the monetary circuit and the 
resulting inclination of the money supply curve 

Economic holism, resting on the principle that systemic 
behavior is more than the simple aggregate sum of individual 
behaviors, shows that some entities, such as the banking system, 
cannot be reduced to invidual propositions, such as the liquidity 
preference of each bank. Tobin’s (1963) stand is classical when he 
makes a distinction between the entrepreneurial position of a banker 
(“loans from third parties”) and the systemic position of the 
economist (“loans create deposits”). Therein lies the difference 
between the lay microeconomic opinion and the specialized 
macroeconomic opinion. 

“Even though individual choices and preferences should not be 
necessarily denied, they are severely limited by existing institutions, 
social norms, socialeconomic classes, and even macroeconomic 
events. In such a case, the definition of individual preferences [such 
as liquidity preferences] is not sufficient to allow us to understand 
macroeconomic behavior” (Bresser & Lima, 1996: 24). 

The horizontalism and the Monetary Circuit Theory, drawn up by 
contemporary scholars of French and Italian extract, have reclaimed 
the classical methodology of political economy, according to which 
macroeconomic analyses are conducted without any reference to 
individual behaviors, tastes or preferences. By placing more emphasis 
on the social and economic classes, these theories are clearly 
breaking away from methodological individualism. 

As structured by Graziani (1989), only four economic agents 
were taken into account in his brief description of the stylized stages 
of a monetary circuit: central bank, commercial banks, companies 
(non-financial companies) and wage earners. During the first stage 
involving the presentation of the economic process, the companies 



are considered as a whole, and they only contract outside labor and 
credit. As soon as the production cycle starts up, the companies 
request bank loans to cover the payroll, which is contingent on both 
the salaries negotiated on the labor market and the number of job 
offers. The result of the negotiations conducted between the banks 
and the companies on the credit market determine the amount of 
credit actually secured and the interest rate charged. 

Thus, from this angle, the operation of the labor market is 
intrinsically linked to that of the credit market. Any labor contracting 
or salary negotiating depends on how companies anticipate how the 
banking system will react to credit demand, in other words, what its 
credit policy will be. 

The second step is given by the decisions made on production 
and spending. On the part of the companies, they have to make 
independent decisions on the number of employees they need to hire, 
their production levels and the apportionment between consumer 
goods and capital goods. The only decision the wage earners will 
have to make is whether to spend their money on buying goods and 
services or to invest in financial assets, regardless of whether these 
are monetary or non-monetary holdings. In this simplified case, that 
disregards the public sector and any outside sector, only the 
companies issue bonds. Thus, the money that is spent on buying 
goods and services, as well as that invested in the bonds issued by 
the non-financial companies is returned to the companies. This is the 
money they will have to settle any debts owed to the banking 
system. Upon the settlement of the loan, the money that was 
originally created is destroyed, completing the circuit. New money will 
then be created provided the banks extend new credit, and a new 
production cycle will then begin. 

The monetary circuit is thus completed without any leaks or 
losses if the wage earners’ spendings equal their earnings, regardless 
of whether the money was spent on buying goods and services on the 
market or invested in company bonds on the financial market. In 
either case, the companies recover all their total monetary 
disbursements and are able to pay their outstanding bank loans. 

If, on the other hand, the wage earners decided to hold some of 
their investments in the form of monetary assets, that is, in bank 



deposits, the companies recover less money from the market than 
what they initially injected into it. In this case, there will be a loss in 
the circuit and the companies will be unable to fully settle their bank 
loans. At the end of this cycle, the money created initially will not be 
totally destroyed. A part of this money will exist in the form of the 
companies’ outstanding debt to the banks. 

If the banks decide to extend the same amount of credit that 
they initially granted, the nominal money balance will increase. Then, 
the existing money supply will depend on the rate at which the 
money is currently created and destroyed. This rate is related to the 
established assumption, according to which the workers spend their 
earnings gradually and hold demand deposits. This would be 
irrational, if there were no uncertainties. This is undoubtedly a 
realistic hypothesis, since if, contrariwise, the velocity of the 
circulation of money were infinite, the money would frequently 
disappear from the system. 

What does this synthetic view of the monetary circuit clearly 
contribute to the debate on the compatibility between liquidity 
preference and money supply endogeneity? Firstly, the possibility of—
or the need for—a “harmonious” coexistence between the two 
concepts used to abstractly characterize the monetary circuit. 
Secondly that, in accordance with the principle of effective demand, 
the crucial decision rests on whether money should be spend or 
invested. If an investment decision is made, the choice would be 
between holding paper currency or investing in financial assets, which 
are the counter entries to the financial system liabilities. When the 
banks take in deposits, they fulfill the reserve requirement (or need) 
based on which they extend loans according to credit demands 
(resulting from decisions to spend). All these situations may increase 
the money supply (endogenous).  

The circuit theory holds the money supply to be a strictly 
endogenous variable. The circuit starts with the creation of money in 
the non-government sector, independently of any public deficit, and 
continues with the ongoing existence of the outstanding debit 
balances of business concerns in banks, as well as the debit balances 
of commercial banks with the central bank. 



In an extreme pure credit system situation, as developed by 
Wicksell, in which all payments would be made via deposit transfers 
within the banking system (where no paper currency would pass 
through public hands), there would be no need for any idle voluntary 
bank reserves. Inasmuch as the liquidity preference itself would be 
exercised via demand deposit holdings, the money multiplier would 
be infinite, if the central bank did not establish any reserve 
requirement. If all the credit demand, including any inflationary 
demand (due to the cumulative process of attaining full 
employment), were met, the degree of money supply endogeneity 
would be absolute. 

Unfortunately, as Davidson (1990) points out, the same 
banking system that provides the mechanism prompting the 
endogenous increase in money to satisfy the needs of all 
transactions, does not normally distinguish whether the greater need 
by companies for money to meet more obligations is due to (a) a 
higher employment level (at a given nominal salary) due to a slight 
stepping up of the production flow, or to (b) more money per labor 
effort unit (after due adjustments to labor productivity changes), that 
is, a higher labor/production unit cost ratio. Consequently, the same 
banking system that provides the financial conditions to raise 
production and employment levels is also able to passively endure 
any inflationary forces stemming from the distributive conflict. This 
conflict is caused by the incompatibility of the economic, social and 
political higher nominal income demands of the various groups with a 
view to increasing, ceteris paribus, their participation in some 
aggregate product flow. We will return to this topic subsequently. 

First, we must point out that both Arena and Wray, in a 
collection of works published by Deleplace & Nell (1996), believe that 
the circuit approach does not deal appropriately with the liquidity 
preference nor with asset price determination and financial markets 
in general. They believe that the problem lies in the inadequate 
treatment of the construction of expectations in a scenario of 
uncertainty. The post Keynesian fundamentalists argue that the ex 
post identities do not express the ex ante divergences between 
spending expectations and income expectations, which can influence 
the levels effectively attained ex post. As liquidity preference 
increases, asset prices fall, causing a decline in physical asset output 
and, consequently, a decrease in the ex post spendings and income 



flows. In the opinion of these authors, the divergence is basically 
because the circuit theory followers have their focus on the money 
flow created by credit, whereas the fundamentalists stress money as 
a balance that has to be held, because the future is uncertain. 
However, they point out that this does not mean that liquidity 
preference is inconsistent with the money supply endogeneity and or 
monetary circuit approach. It simply means that the liquidity 
preference variations affect the money supply flow directly. The 
horizontalists hold that the varying liquidity preferences affect credit 
demand first. 

As far as the money supply curve is concerned–a matter of 
great controversy among the economists–the individual liquidity 
preferences of banks, because they have different degrees of 
exposure and credit-restricting policies, do not justify a stronger 
inclination in the money supply curve between the interest rate and 
quantity of money axes. Please note that this graphic representation 
does not take time into account; it is “atemporal”--in that it 
represents a given moment ex post, that is, the demand for money 
that is effectively satisfied by supply--and “aggregate”. In other 
words, it is merely an illustration of the statistical register of the total 
money actually supplied over a determinate period of time . Potential 
money supply is not significant in the decision-making process. In 
economics (and also in terms of statistical registers and graphic 
illustrations), only the effective money supply is meaningful. The 
former, in fact, does not exist. Money supply only exists to the extent 
there is any demand for it. 

2.4. The accommodationist role of central bank and interest rates 

There is also a certain difference in the opinions held by the 
different new economic schools of thought regarding the validity 
domain of the endogenous money concept (Lavoie, 1996). For 
example, monetarists believe that money supply becomes 
endogenous if central bank fixes the interest rate and or the 
exchange rate in a free-market economy. This is different to the 
opinion held by the horizontalists and circuit theorists, who further 
base their approach on the view that the monopolistic supplier 
determines the money stock, and not the demanders. 



The accommodationist role of money should not be used as a 
mere argument for the horizontalists to affirm that this is, in fact, 
what central banks do in the long run, as lenders of last resort. It 
would be reasonable to argue that central banks, under monetarist 
guidance, could attempt, on the short term, to control the money 
supply. However, on the long term, central bank could not directly 
and politically sustain this control over the money supply due to the 
economic and financial instability caused by the ensueing interest 
rate volatility. Nevertheless, as mentioned before, central bank 
officers themselves affirm that what they do every day is to control 
the basic interest rate, and the stock of money on the market is a 
mere consequence. The accommodation or sterilization of money 
supply (for example, of the monetary impact of the balance of 
payments), via the buying and selling of bank reserves, are the tools 
the central bank uses to ensure the daily targeted interest rate 
stability. The “automatic zero balance“ used by the Brazilian Central 
Bank is a good example of this tool . 

The operational purpose of monetary policy is the stability of 
the basic interest rate, which is attained by managing the level of 
bank reserves (Torres, 1998). Bank reserves are commercial banks’ 
cash deposits with the central bank. The only control central bank has 
over bank reserves is carried out indirectly by influencing the interest 
rate paid on economic agents’ spendings. The fact that they have no 
strict control over bank reserves disqualifies them as monetary 
policy’s operational target.  

Despite being focused on the control of monetary aggregates, 
central banks all over the world carry out monetary policy by fixing 
the short term interest rate. Thus, in practice, this is its operational 
target variable. 

The bank reserves market is designed for interbank reserve 
negotiations and also for negotiations carried out between banks and 
the central bank. On the primary market, the transactions are carried 
out between commercial banks and the central bank. In this case, the 
result of the operation entails the creation and destruction of 
reserves, since the central bank is the monopolistic supplier. On the 
secondary market, interbank transactions are carried out with 
existing reserves. In this case, there are no changes in the total 
supply, only an interbank exchange. 



Demand for reserves assumes a specific profile in the case of 
legally established reserves. Central banks can restrict the volume of 
liquid holdings available to banks by establishing legal reserves. In 
general, the reserve requirement is a percentage of their cash 
deposits the banks are required to hold with the central banks. The 
required reserve is calculated as a percentage of the daily average of 
deposits subject to reserve over a given time period known as the 
calculation period. The period of time banks are required to keep the 
deposits in reserve is known as the movement period. Consequently, 
throughout the movement period, demand for bank reserves has a 
fixed minimum value, which is determined by reserve requirement.  

The strong power that any central bank has in controlling the 
bank reserve market rests not only on the fact that it is the 
monopolistic supplier of paper currency, but also because it can 
guarantee relatively stable demand on the short term (movement 
period), through the management of legal reserves. 

The greater or lesser need of liquid funds influences the 
overnight interest rate paid on the bank reserve market. If the 
system has excess reserves, the interest rate will quickly drop. On 
the other hand, if there is a shortage of reserves, the rate will likely 
rise. But, at a given level, bank reserves will ensure interest rate 
stability. In the management of liquidity, this is the level targeted by 
the central banks. 

The estimated liquidity is the initial stage in the implementation 
of any monetary policy. It is the basis of any decisions on the volume, 
frequency and maturity of the transactions designed to balance the 
market. Most central banks prefer to rely on discretionary behavior 
when managing liquidity. 

The central bank is oversold when the volume of bank reserves 
on the market is below the stock of bonds issued by the central bank, 
which is kept in commercial bank portfolios. In this case, the banks 
that have a deficit cash flow will find it difficult to finance their bonds 
portfolio on the interbank reserve market. As a result, they will be 
pressured into paying whatever interest rate the central bank 
establishes in order to bring cash flows back to an even keel. If the 
opposite occurs, then the central bank is undersold. 



To signalize the monetary policy means to inform the financial 
system what the central bank has targeted as the desired basic 
discount rate. This rate will serve to orient market expectations and, 
as a result, the entire interest rate structure of that particular 
economy. In general, this signaling involves adjusting the volume of 
bank reserves, with a view to establishing the programmed basic 
interest rate level, which will then affect the entire interest rate 
structure. 

Using this example of the “art of monetary policy”, it is possible 
to construct the bridge between the different levels of abstraction — 
between pure monetary theory and applied theory – by incorporating 
institutions, dated and located within the perspectives of 
horizontalism. In the case in point, we will be comparing these with 
the heterodox inflation theories of Latin American origin. Our intent is 
to examine the role played by money supply in each case of these 
explanations of high inflation regimes. 

3. Comparing the horizontalist approach with the heterodox 
inflation theories of Latin American origin 

There is a general theoretical interest to know what Alternative 
Theory of Money would replace the Quantitative Theory of Money, if 
the latter is dismissed from the viewpoint of money supply 
endogeneity. In other words, if the latter monetary theory on prices–
that is, the cause of inflation is a greater expansion in money supply 
than in output--then what are the possible explanations? Because 
they had to survive in an environment of high inflation, Latin 
American authors were forced to “get down to it” and develop sound 
theoretical fundaments to support consistent inflation stabilization 
plans. 

In the opinion of Friedman (1992), “inflation is neither a 
capitalist nor a communist phenomenon. In our modern world, 
inflation is a money-printing phenomenon”. According to him, “high 
inflation is at all times and in all places a monetary phenomenon”. 
Based on this, he developed a general theory on inflation and a sole 
stabilization policy: persistent monetary control adjusted to 
noninflationary conditions. However, in economies suffering from 
chronic inflation, this monetary theory is shattered: demand for 



money becomes totally volatile, the degree of endogeneity of money 
supply is absolute and using monetary policy to control aggregate 
demand has failed time and time again. 

3.1. The structuralist theory of inflation 

The Latin American structuralist economists – members of the 
Economic Commission for Latin America and the Caribean (ECLAC) 
(CEPAL in Brazil) – have developed their theory based on the premise 
that economic policy decisions are not made out of the blue. On the 
contrary, there is a set of objective realities that condition and, to a 
certain extent, determine them (Sunkel & Pinto, s/d). The general 
diagnosis for developing an inflationary model takes different 
elements (including nonmonetary elements) each with distinct 
relative importance into account. This is a more useful theory than 
the simplistic financial approach or that of “ultimate” or sole causes 
(Pinto, 1978). 

The underlying cause for the monetarist “mirage” rests on the 
propagation mechanisms that gradually take over the panorama, 
enfeebling its links with the mediate and basic structural elements 
and feeding the self-propagating trend of inflation. In the opinion of 
the “verticalist” monetarists, inflation is a budget problem deriving 
from maladjusted government fiscal, monetary, exchange and or 
salary policies. This is a more immediatist view in which only the 
factors that are closer or directly causing the situation are considered 
pertinent. 

The core of the structuralist position can be summarized in a 
single question: why? In their case, it is not enough to prove the 
obvious: the immediate factors and their relationship with price rises. 
What is important is to question the reasons for this behavior: the 
why of the deficits, issues, unadjusted foreign exchange rates, etc. 
Structuralism is based on the principle that financial or monetary 
antecedents and manifestations are not self-explanatory. 

Under the structuralist approach, special emphasis is given to 
the diagnosis of inflation (substance, nature, origins, combination of 
explanatory causes), inasmuch as the success or failure of any 
stabilization policy action depends on a correct or wrong previous 
evaluation of the elements. There is no single type of inflation, as the 



monetarists suggest, based on its immediate manifestations and 
roots. In the Latin American context, it´s clear the dismantling of the 
monistic explanations, that is, of the search for and emphasis on the 
identification of a single dominant cause.  

A complete control over the inflationary process requires that 
concurrent steps be taken at the different levels: at the level of the 
basis factors, including both structural and institutional, and at that of 
the propagation mechanisms. The outlining of any action depends on 
the specific circumstances of a given reality and environment. 
Therefore, there can be no generalizations with respect to 
procedures, with the exception of the more common ones related to 
fiscal, monetary, exchange and income policies. The “how much” and 
“how” will depend on the “where” and the “when”, and also on the 
assessment of the set of variables of distinct features—particularly 
the policies—provided for by specialists. Therein lies the “art of 
economics”, namely, the ability to conceive and execute the economic 
policy. 

From discovering the existing correlation between general price 
index fluctuations and the volume of money in circulation, the 
monetarists have skipped right over to attributing the responsibility of 
inflation to government, in that it issues paper currency to finance 
public spending at a higher rate than the output growth rate. An 
Alternative Money Theory suggests, on the contrary, that changes in 
money stocks are an effect induced by an increase in the general 
price index rather than the cause of the increase. 

The hypothesis proposed by Rangel (1963) assumes that there 
is an autonomous change in price levels that is prompted by price 
fluctuations in some products, which has not been offset by opposite 
price fluctuations in all other products (products that show a certain 
rigidity towards price decline). Thus: P1 > P0 => M V < P1 T. This is 
a type of situation that is not sustainable. As a result, any one of 
three hypothetical situations may occur: 

1. increase in the monetary side of the equation: if we 
assume the inertia of V, accommodation is made via M (similar to the 
horizontalist approach); 



2. Money supply fails to sanction this: the general price 
index P1 drops to the former P0 level (as proposed under the 
orthodox theory). 

3. M V = P1 (T - t) where t is a part of the output that is 
withdrawn from the market. In this case, the real income level falls 
due to an oversupply and, consequently, less money is pumped into 
production factors.  

As a result, we have economic depression or price hikes. The 
latter, which is usually the Brazilian “way out”, prompts an expansion 
of the first factor (monetary side) of the exchange equation. In 1963, 
Rangel was a forerunner of horizontalist accommodacionist theory in 
Brazil. 

The increase in prices thus prompts the issue of money. As the 
inventory is retained, the company’s stocks increase and its 
disposables decrease, that is, account entries of cash and deposit 
holdings decline. In order to reestablish the current asset level, the 
company demands higher working capital. The banking system lends 
money to the business, based on the high solvency rate shown in its 
accounting registers because receivables have been grossed up by 
additional inventories. In turn, the banking system has a greater 
demand for liquidity loans that is accommodated by the central bank. 
Thus, inflation is not generated at the level of federal government 
budget, but within the economy itself, as a result of independent 
private company actions. 

The issue of money is not the starting but the finishing point of 
inflation, its peak. As a result of inflation, the exchange equation is 
reestablished at a higher level: M1 V = P1 T. The market reabsorbs 
the oversupply that was temporarily withdrawn due to higher prices. 
Government collects more tax money, inflationary tax is greater and 
legal reserves are raised. 

In this case, government plays a passive role. If, despite the 
political pressures, government overcomes all the forces that are 
driving it towards money issuance, it not only deprives itself of three 
resource flows, but it is also penalized financially because it will have 
to bail out the companies in the future. Rangel points out that, 
empirically, it is impossible to establish whether what comes first is 
the government issue of money or the raising of prices by private 



businesses. Although, following his logic, we conclude that the 
antecedent is the latter. 

The fundamental issue is first to know why certain private 
businesses decide to raise their prices and, second, why instead of 
adjusting their prices to the former level, the companies withdraw 
some of their output, thereby making the adjustment via volume 
instead of via price. 

Ignácio Rangel’s critique of the structuralist and monetarist 
theories is that both seek to prove that inflation is originated by a 
purported insufficiency or inelasticity of supply — global, according to 
monetarist thought, and sectoral, according to the structuralist strand 
— when it should be quite obvious to them that the problem of 
inflation lies in insufficient and not in excess demand, as they 
suggest. 

The diagnosis made by Rangel, in 1963, was that the level of 
demand was insufficient to ensure satisfactory utilization of the 
existing production potential, after the production capacity expansion 
of the 50’s. In Brazil, this was due to inflation itself, to the distribution 
of income and to the obsolete farming structure with a high 
concentration of large property owners. 

Food product demand had a specific inelasticity. The rigidity of 
demand for farm products, as opposed to the high elasticity—and not 
inelasticity as generalized by ECLAC, based on the Chilean experience
—of farm product supply produced an anomaly in the price formation 
mechanism. Furthermore, farm products were sold under an 
olygopsony-oligopoly system that had the power to manipulate price 
increases, especially as sales were intermediated by wholesalers. 

Rising food prices caused a drop in real salaries and, 
consequently, in the population’s demand for other consumer goods, 
which already had little specific or overall mass consumption. 
Inventories were held back not by the industries that were causing 
price hikes, but by those supplying goods having a higher income 
elasticity of demand.  

The increase in unplanned idle capacity hobbled new 
investment opportunities, following the oversupply occurring in 
priority or subsidized sectors. It also stepped up unit fixed costs, 



which were then transferred to prices, resulting in a so-called 
“oligopolistic inflation”. 

What became known as the “Rangel curve” was a graphic 
representation of the idea that Brazilian inflation rose instead of 
falling with the expansion of idle capacity. The general price level was 
inversely proportional to the production level. 

This upset the economic and financial balance of the companies 
that supplied the products with an oversupply on the market and or 
high idle capacity. As shown above, the high accounting ratio between 
the company’s receivables and its current assets favored bank 
lendings, sanctioned by the endogenous supply of money. 
Theoretically, Rangel was offering the arguments of the endogeneity 
of money supply. 

3.2. Inertial inflation theory 

The orthodox economists then began to argue that the remedy 
against inflaiton, regardless of its primary cause, was to neutralize 
the action of adjustment mechanisms, spontaneous or not, of prices, 
salaries, exchange and interest rate (Moura da Silva, 1981). The most 
efficient alternative to, at once, demolish an important inflationary 
inertia mechanism and promote the change in relative prices, and, as 
a result, adjust the balance of payments was to alter the salary policy 
and maintain the exchange policy. 

From the ECLAC members’ view of inflation, as mentioned 
above, there was a distinction between the different categories of 
thought. The structural inflationary pressures were the real causes of 
inflation, whereas the propagation instruments maintained or lent a 
cumulative nature to inflation. The self-denominated neo-
structuralists of the 80’s began to focus more on the propagation 
processes, the more visible aspect of inflation.  

Thus, Bresser & Nakano (1986) divided the inflationary factors 
into inflation accelerating, upholding and sanctioning factors. 
Therefore, to them the mechanisms or factors that influence prices 
are: 



1. accelerating factors: those that cause inflation acceleration (or 
deceleration) due to greater increase in profit margins or real 
wages than in productivity; the changes in relative prices that 
start the process are thus the primary causes of inflation; 

2. upholding factors: uphold the inflation level; these are related 
to what portion of cost increases economic agents are actually 
able to transfer to prices, causing a distributive conflict; and 

3. sanctioning factors: sanction price hikes or the inflation level: 
the increase in nominal volume of money supply is specifically 
due to inflation; monetary expansion is seen as an endogenous 
variable, that is, it is the consequence and not the primary 
cause of inflation. 

One ingredient that is indispensable to anti-inflation policies is 
the “institutionalization” of pressures and conflicts in relation to 
income distribution. The econometric studies conducted by Pontifícia 
Universidade Católica of Rio de Janeiro (PUC-RJ) showed that the 
quantitative relevance of deflationary demand shocks was small when 
compared to Brazil’s prevalent high levels of inflation (Lopes, 1984). 
They came to the conclusion that an effective program to fight 
inflation must be made up of policies that have direct influence on the 
inflation trend. 

The basic idea behind the inertial inflationary trend hypothesis 
is that in an environment plagued with chronic inflation, the defensive 
behavior in the formation of prices is, under normal conditions, an 
inclination towards recomposing the former real income peak upon 
each periodical price adjustment. When all economic agents follow 
this periodical peak price recomposition, the inflationary rate tends to 
perpetuity, that is, the inflationary trend upholds past inflation. 

The theory of inertial inflation developed by some Brazilian 
economists relies on the notion that behavior becomes conventional 
in the face of uncertainty. “Informal indexation is taken to be a 
rational attitude in chronic inflation situations, and the rigidity of this 
type of behavior is shown to be an equally rational procedure. Given 
the uncertainties regarding price decisions in an economy subject to 
high and chronic inflation, indexation can be considered a ruling guide 
of rational decision” (Bresser & Lima, 1996: 36). 



The theory of inertial inflation, like that developed by the more 
traditional Latin American structuralists, shows that inflation derives 
from a distributive conflict. Workers demand that the peak value of 
their real salaries be restored via direct negotiations, strikes and or 
salary law. Businessmen increase prices during adjustment intervals 
in order to recover the maximum real profit they were earning at the 
time immediately preceding salary adjustments, when real salaries 
had reached the floor. Any worker’s peak earnings is the capitalist’s 
floor earnings, and vice versa. The metaphor “seesaw” describes this 
process very well.   

Thus, after every nominal salary adjustment, businessmen 
mark up their prices in an attempt to gradually reduce the actually 
paid real salaries. If, during the intervals between the different 
collective bargainings, the average real salary level is maintained, 
relative average prices will be constant. The inflationary inertia 
represents the distributive compatibility in a hypothetical context of 
the relationship between profits and salaries. 

The proponents of the inertial inflation theory advocated that 
the focus of the inflation-fighting policies had to be redirected from 
the generation of deflationary demand shocks to the development of 
mechanisms that provided for the breaking of inflation’s inertial 
trend. The difference between the “Heterodox Shock” approach—
according to which distributive compatibility was attained through 
purported freezing resulting from government-imposed the real 
average earnings--and the Larida “indexed money” theory was that 
the latter had the apparently non-compulsory quality of being a 
formula for converting money based on average real values (Arida & 
Lara Resende, 1986). It presumed that the distributive compatibility 
could be attained via “market forces”.  

This assumption stemmed from studies carried out on practical 
experiences taking place at the end of hyperinflation periods. The 
economists concluded that, during every one of these periods, there 
was an overall voluntary rejection of the hyperdevaluated domestic 
currency, and use of foreign currency, at least initially, as store-of-
value or measure of value. The relevant inflation rate would begin to 
be expressed in this “new” currency, and the inflation of the “old” 
domestic currency lost any significance. In this type of situation, all 
that was necessary to completely eradicate any memory of inflation 



was to implement a monetary reform that established a fixed 
exchange parity (and enough foreign reserves to back it up) between 
the “new” domestic currency and the foreign currency. 

Thus, according to the inertial inflation theory, the endogeneity 
of money supply was only relevant to the extent that it was an 
inflation-sanctioning factor. Hyperinflation was shown to be a 
monetary phenomenon related not to the purported money supply, as 
defended by the orthodox theorists, but to domestic currency 
disfunctions. 

3.3. Accelerated inflation theory 

When the problem became to explain inflationary shocks – with 
changes in relative prices – and inflationary acceleration – in the 
wake of the previous heterodox plans –, post-keynesian explanations 
gained evidence in the heterodox field.  

Frenkel (1979) was the first to adapt “foreign ideas” to current 
times and to specific locations. His was an alternative version to Latin 
American structuralism, which questioned the relevance of the cost-
push models, the core of a large portion of Keynesian literature. His 
theme centered on the behavior of businesses in an environment of 
great uncertainties, and he developed a model that included decisions 
on prices, expectations and risks. Foregoing any analysis on 
equilibrium he saw the problem of inflation in terms of a historic 
process, with a focus on analyzing the microeconomic fundament for 
the short-term behavior of aggregate prices. 

The post-Keynesian thought assumed that, on the short term, 
mark-ups were stable and not sensitive to changes in demand. But 
the assumption that mark-ups were stable reduced the market of 
managed prices to a mere passive transmitter of the inflationary 
impulses that had been generated in other parts of the economic 
system (eg. labor cost fluctuations). Challenging this view of the 
inflation phenomenon, Frenkel’s model presumed that the managed 
prices market played an active rather than a passive role.  

Frenkel held that company price decisions played an 
autonomous role in the inflation process via short-term mark-up 



fluctuations resulting from significant changes in information, level of 
uncertainty and risk considerations. 

According to his theory, there were two loss risks associated 
with any decisions made by the producer due to uncertain 
expectations with regard to inflation: 

1. earnings risk due to demand uncertainties: if the producer 
could not sell all his output at the overestimated price they 
were being offered, there would be a cost to convert the liquid 
capital that was tied up to the unsold portion of output into 
assets—oversupply, which would depend on the interest rate 
and the cost of opportunity of the excess inventories that would 
be incorporated to a future supply.  

2. capital risk due to the underestimated future input prices, in 
which the mark-up would be insufficient to replenish the stock 
levels required to maintain the output level, leading to capital 
depletion.  

The more general conclusion drawn by the Frenkel model was 
that, if expectations pointed to high and uncertain inflation, between 
running the risk of underestimating the inflation of input prices and of 
overestimating inflation, the decisions would always be to 
overestimate inflation. 

Under chronic inflation and normal uncertainty, prices are 
calculated based on a constant mark-up of variable costs, adjusted 
for inflation at the expected rate. But unusually high inflation rate 
expectations tend to disrupt these normal conditions (Tavares & 
Belluzzo, 1986). The level of uncertainty rises with inflationary shock, 
stepping up price decision risks. In order to minimize these risks, unit 
profit margins are raised so as to offset any loss of profit from lower 
sales. In other words, there is a mark-up ceiling test that is 
acceptable to the market. 

The maintainance of excess stocks depends on: the cost of 
maintaining such stocks; the liquidity preference of sellers; and the 
expectation of selling the goods for a higher price than that paid to 
acquire them. Thus, speculation on price decisions involves renewed 
expectations regarding future prices. 



Another hypothesis studied was that “Brazil’s inflation also 
responded to a strictly financial form of logic” (Costa, 1990). Later, in 
Belluzzo & Almeida (1990), this more general reference to the 
anticipated very short-term interest rate as a criterion for adjusting 
prices was termed the “financialization of prices”. The interest rate 
was an alternative form earnings on non-fixed assets, and the 
decision rested between the goods and services market, on the one 
hand, and the financial assets market, on the other. The higher the 
interest rate, the more would profit margins increase. At the same 
time, as they grew wealthier, the capitalized and liquid companies 
that were not indebted would be in a better position to retain any 
oversupply that they had been unable to sell on the market at higher 
prices. In other words, a high interest rate policy in fighting down 
inflation would have the exact opposite effect. 

The anticipated interest on any “indexed near money” would 
play the same role as that of “dollarization” in a hyperinflation 
context, without any direct reference to foreign currency, but 
indirectly via the interest-exchange relationship. The expectations on 
inflation would continue to influence not only the cost of stock 
replenishment, but also the trading interest rate charged for term 
sales. On establishing term sale prices, businessmen would have to 
take into account the choice of selling his goods at sight and investing 
the proceeds from this sale on the financial market. It would not be a 
rational decision of businessment to charge lower trade interest rates 
and earn less operating profit than they would non-operating profit, if 
they are seeking to maximize profits. 

3.4. Hyperinflation theory 

Whereas the orthodox theorists have not clearly defined the 
borderline between high inflation and hyperinflation, charging them 
both to be a quantitative phenomenon, post-Keynesians sees them as 
a qualitative phenomenon that involves changes in behavior and in 
the contracting system (Carvalho, 1990). Hyperinflation is seen as a 
form of price formation. The main determinant of any current 
decisions on pricing would be the expected future inflation, as 
opposed to past or current inflation. In addition, the breaking apart of 
the contract formation basis could lead, in some cases, to the 
suspension of exchange process. 



Hyperinflation can be broken down into two stages: 

1. different expectations with regard to inflation result in 
inconsistent price policies, causing an imbalance in relative 
prices and a chaotic price system, with uncontrolled price hikes 
(unanticipated); 

2. the difficulty in forecasting the prices in effect at the time 
contracts are terminated leads to the acceleration of maturities 
and quotations in foreign currency (dollar-pegged); the 
generalized use of the new measure of value produces almost 
simultaneous adjustments based on this common unit, making 
up a new (trial) set of relative equilibrium prices (distributive 
compatibility).  

The effects of hyperinflation are: 

1. transactions will be carried out at the stable prices in the new 
measure of value, producing a new distributive compatibility; 

2. the “indicator” established by the foreign exchange rate will be 
immediately adopted, which means that the fixation of the 
exchange rate will sanction relative price realignment; 

3. to create favorable conditions for persuasive policies based 
upon a social acceptance of stabilization, since hyperinflation 
makes it ineffective individual strategies to gain relative 
distributive position. 

Thus, although “dollarization” alters the high inflation system, it 
is also the prerequisite to the stabilization of inflation, in that the 
economy regains some form of coordination. The bedrock of the 
heterodox stabilization policies is to undermine the manner in which 
expectations are created and seek to coordinate individual price 
decisions made from a signalling of future events. What happens in 
this case is that the coordination is replaced by the past inflation rate 
(in the case of inertial inflation) or of the lack of coordination is 
replaced by the plurality of indicators (in the case of accelerated 
inflation). 

In any case, there is a gradual replacement of indicators, 
depending on the pace of inflation: 



1. ex post indicator = f( cost ) => standard past profit margins 
are maintained; 

2. inertial indicator= f( general price index ) => replacement of 
past losses; 

3. accelerating indicator = f( orienting price index ) => trailing 
after leadership prices ; 

4. ex ante indicator= f( expectations on inflation ) => future stock 
replenishment and formation of term sales prices; 

5. instantaneous indicator = f( black-market dollar ) => avoids 
lags. 

The main purpose of the anchor is to provide the necessary 
strong-currency price-coordinating element, a forward-looking of 
increases. The fact that prices are quoted in the new 
“currency" (anchored to or backed by a fixed foreign exchange rate) 
curbs relative price changes and produces quick price realignment to 
world market levels. 

3.5. The heterodox stabilization plan 

The Real Currency Proposition (dollar-pegged) is an attempt to 
reproduce the logic of hyperinflation without necessarily having to 
experience it (Lopes, 1989). The basic idea is to create a stable-value 
currency instead of using any foreign currency. Society can migrate to 
this new currency under a controlled process of deindexation. The 
real problem is to find the mechanism that provides for the 
coordination of expectations, that is, that induces dollar-pegged 
indexation in areas where this has not been practised. 

What was chosen, in this case, was to introduce a temporary 
dual currency system, using the new currency as the measure of 
value. The basic assumption was that, if prices remained stable in 
relation to a given indexed or dollar-pegged currency, then this 
should be the domestic currency. Economists believed that they could 
gradually introduce the new currency and that, by fixing the foreign 
exchange parity, the inflation represented in this new currency (dollar 
simulacrum) would, by construction, be zeroed. 



In a system of prevalent high inflation, a stabilization plan 
requires an artificial stimulus if it is to create adequate stabilization 
conditions. A programmed hyperinflationary process cannot be 
deterred spontaneously. Its termination requires a stabilizing shock, 
via the management of a fixed exchange rate, namely, the exchange-
rate anchor. 

The programmed “dollarization”, coupled with the favorable 
macroeconomic and international conditions, was pivotal to the 
success of the stabilization plan. It was what distinguished the 
Brazilian plan from the plans introduced in other Latin American 
countries that suffered from rampant hyperinflation due to the 
uncontrolled dollarization of their currencies. It also separated the 
citizens who kept checking accounts, whose money was adjusted for 
inflation daily based on the Value Reference Unit (URV) — a daily 
index that was fixed based on the prorated anticipated monthly 
inflation rate —and those who only used paper currency and saw their 
money devaluate at almost 50% per month, due to hyperinflation. 
The contribution made by Brazilian economists in easying the social 
burden (at least for some of the population) – this is what we want to 
demonstrate. 

But, perhaps their most significant contribution to economic 
thought has been to improve our understanding of the inflation 
phenomenon. Possible explanations for this could be that they were 
open to new theories from abroad; that they applied these pure 
theories and adjusted them to Brazil’s historic, socio-economic and 
institutional context; and that they made constructive critcisms of 
past economic policy actions. But, more important was that, unlike 
what happened in other Latin American countries, academic economic 
debate did not stop even when Brazil was under a military regime. 
This ongoing development in economic thought became an important 
economic backup during the transition back to democracy. Even if, at 
times, the Brazilian economy did serve as an experimental laboratory, 
our “economic researchers” were able to analyze the faults (and 
some of the successes) and social burdens of such “experiments”, 
and review their own theories. 



4. Conclusion 

Although demand inflation is not completely turned down as an 
explanation for inflation, in some situation, the post-Keynesian 
proponents of countries that do not suffer from chronic inflation, in 
general, hold inflation to be a cost-push phenomenon (Lavoie, 1996). 
In this paper, we have shown that the Latin American post-Keynesian 
followers, after overcoming this conflicting duality (Machlup, 1978), 
stress the inertial behavior of price mark-ups, on the one hand, and 
the rational behavior of price decisions, in a context of expected 
uncertainties. 

Horizontalists agree with other post-Keynesian followers that 
money in not neutral – if demand for credit is not met expansion will 
be restrained. If businessmen cannot obtain additional bank loans, 
when they all, in a generalized form, want to step up working capital 
and expand the level of output, then they would be unable to honor 
their obligations until they have finished and sold additional output. 
This situation is possible despite there being no changes in the 
population’s liquidity preference. In this case, in the absence of 
additional money supply by the banks through loan rescheduling, 
businessmen would not feel inclined to sign new employment 
agreements – hobbling the growth of employment on the long term, 
even if the expected future effective demand is sufficient to 
guarantee this expansion. 

On the other hand, the banking system that provides the credit 
that will facilitate the transition to greater production and 
employment flows, is also able to passively withstand the inflationary 
forces resulting from the accommodation of inflationary demand. The 
banking system cannot differentiate between increasing demand due 
to greater working capital requirements from and job expansion 
resulting from a higher production flow, or from greater cost per 
production unit, due to inflation. 

In a high inflation system, the banking system extrapolates the 
power it has of creating money via the credit system, and begins to 
fund also what is not considered an efficient productive activity, in a 
drive for greater competitiveness. The endogenous credit money 
supply anticipates social validation, even before there is any certainty 
on whether the producer’s prices will be accepted. This causes many 



of the companies that do not have the socially adequate productivity 
to survive artificially, and to the poor social allocation of resources. 

If horizontalism suggests that the creation of credit money is 
endogenous, that is, supply is effectively determined by demand – 
with the former having no existence without the later, although it 
being possible that demand is not necessarily matched by supply –, 
this does not mean that all credit issued is automatically well-funded. 
This will depend on the result of the negotiations. But the 
endogeneity of the credit monety system will allow for a deferment of 
loss (in the form of unplanned oversupply), which will be financed by 
new credit extensions. 

As a result of this disguising of the sales risk (real earnings 
loss), the risk of the capitalist business will only be delayed to when 
the nominal income flow produced by the sale of the goods is 
converted into purchasing power, the purchasing power required to 
buy and or replace inventories. In a system of high inflation, this real 
income flow becomes insufficient. Businessmen then raise their prices 
again, because the credit system meets their demands. Thus, the 
endogeneity of the credit money supply accomodates the propagation 
of inflation. 

Therefore, the monetary expansion by the banking system is 
not the cause of inflation, as postulated in the Quantitative Theory of 
Money, but the endogenous money supply is a condition that permits 
or sanctions inflation growth in that it validates product price 
increases, the power force of inflation. 

  



Pós-Keynesianismo e Horizontalismo:  
Preferência Pela Liquidez, Circuito Monetário e 

Acomodação da Inflação 

1. Introdução 

  O desenvolvimento da teoria monetária pós-keynesiana 
resultou dos muitos desafios que os seguidores desse pensamento 
enfrentaram, em seus debates. Divididos entre “fundamentalistas” e 
“horizontalistas”, os pós-keynesianos discutiram questões tais como a 
da preferência pela liquidez, a da demanda por depósitos monetários, 
a do papel acomodatício do Banco Central, e a da forma consequente 
da curva da oferta de moeda.  

Embora não se tenha a esperança de as controvérsias teóricas 
se resolverem pelo absoluto convencimento dos antagonistas, o 
desafio intelectual é o estímulo necessário para o desenvolvimento 
dessa área de conhecimento.  

Por ainda existir um considerável mal entendimento a respeito 
do real significado do horizontalismo e onde se situa em relação a 
tais questões, este trabalho vai examinar a compatibilidade do 
horizontalismo com a preferência pela liquidez, o racionamento do 
crédito, os mark-ups flexíveis na formação das taxas de juros, assim 
como outros persistentes questionamentos.  

Não vai utilizar nenhum argumento de autoridade. Se os 
economistas pós-keynesianos têm a pretensão de constituir uma 
corrente respeitada, na história do pensamento econômico, eles 
devem se afastar da esterilidade do debate puramente teórico, 
baseado em exegese de texto “sagrado”.  

Partindo da pressuposição de haver um hard core consensual 
entre os pós-keynesianos – configuraria uma Teoria Alternativa da 
Moeda (Costa, 1998) –, cabe enfatizar a necessidade científica do 
“teste de falseamento” das teorias derivadas, em diferentes contextos 
(históricos ou locais) e níveis de abstração. Por exemplo, a Teoria da 
Preferência pela Liquidez deve sofrer uma adequação de seu 
conceito-chave, para ser aplicável analiticamente.  

Pode-se falar de uma preferência pela liquidez absoluta ou 
convencional, em contexto de armadilha de liquidez (como ocorre, 



atualmente, no Japão), mas a preferência pela liquidez torna-se 
relativa ou heterogênea em contexto de desmonetização, indexação 
e/ou dolarização (como ocorreu no regime de alta inflação do Brasil). 

  Já se encontra uma boa antologia com textos do recente debate 
pós-keynesiano (Musella & Panico, 1996). Há também uma certa 
abundância de resenhas do debate horizontalismo versus 
fundamentalismo (Cottrell, 1994; Arestis, 1996), acomodacionismo 
versus estruturalismo (Pollin, 1991; Palley, 1991; Costa, 1992; Costa, 
1993; Carvalho, 1993; Costa; 1994), escola do mark-up versus 
escola da preferência pela liquidez (Rousseas, 1986; Dow & Dow, 
1989; Hewitson, 1995; Lavoie, 1995).  

Para não ser redundante, na recapitulação das idéias básicas, 
aqui vai se comparar o enfoque microeconômico das decisões com o 
enfoque macroeconômico do circuito monetário. Em outros termos, 
levantará a hipótese de que o debate se encerra no confronto entre o 
“individualismo metodológico” e o “holismo metodológico”.  

2. Comparação entre Fundamentalismo (ou Estruturalismo) e 
Horizontalismo (ou Acomodacionismo) 

2.1. Preferência pela liquidez e demanda efetiva 

Dez anos depois, constata-se o livro de Moore (1988) ter 
provocado um maior debate teórico nas hostes pós-keynesianas, com 
a adoção do postulado da oferta de moeda endógena, em vez de ter 
provocado uma reação dos “verticalistas” do mainstream. Estes 
esnobes não leem os colegas heterodoxos e, por isso, atrasam-se em 
descobertas dessa vanguarda teórica.  

O pragmatismo da corrente de pensamento econômico 
predominante, no entanto, reconhece, na prática, o principal 
argumento de Moore. Ora, passou adotar como meta da política 
monetária a estabilidade da taxa de juros, para não provocar 
instabilidade inflacionária, tanto nos preços dos ativos, quanto nos 
preços dos bens e serviços correntes, no mercado financeiro e no 
nível de atividades.  



A crítica à oferta de moeda exógena parte da constatação da 
interdependência ex-post (após a contratação do crédito) da oferta 
de moeda efetivamente em circulação e da demanda por moeda 
creditícia atendida. Isto implicou em profundas divergências com o 
“fundamentalismo” pós-keynesiano.  

Percebeu-se a dedução lógica ser a inconsistência da Teoria da 
Preferência pela Liquidez, elaborada por Keynes, como uma Teoria 
dos Juros Básicos. De acordo com o “horizontalismo”, a taxa de juros 
de referência é anunciada e sustentada pelo Banco Central. Portanto, 
ex-ante (antes da contratação), ela é exógena às negociações para 
estabelecer as diversas taxas de juros no mercado.  

Os fundamentalistas reagiram à questão levantada, buscando 
uma solução lógica com a redefinição precisa da demanda por moeda 
(Wray, 1990). A motivada por transações ordinárias (para gastos 
correntes) e/ou extraordinárias (para gastos de investimento), ligada 
a fluxos de empréstimos, não influenciaria, de fato, a taxa de juros 
cobrad, no mercado de crédito.  

Já a demanda por moeda por motivos precaucional e 
especulativo (por diferimento de decisões de gastos e/ou de 
aplicações financeiras), ligada a saldos monetários (estoques), 
retidos de acordo com a preferência pela liquidez de cada agente 
econômico, influenciaria a taxa de juros de mercado. 

 Wray, portanto, sublinha as taxas de juros, tanto as de curto, 
como as de longo prazo, serem determinadas diretamente pela 
preferência pela liquidez e não pela demanda por moeda-crédito. Para 
estimular os investidores a abandonarem a liquidez e adquirirem 
títulos de dívida de longo prazo, um diferencial entre a taxa de juros 
de curto prazo e as de longo prazo é necessário, configurando a 
inclinação positiva da curva de rendimentos.  

Um aumento na preferência pela liquidez dos investidores 
provocará um acréscimo nesse diferencial. No jargão “financês”: a 
curva se inclinará. 

 A aparente rejeição da Teoria da Preferência pela Liquidez por 
parte dos pós-keynesianos horizontalistas é compreensível, para Dow 
& Dow (1989), “se a preferência pela liquidez se refere somente à 
demanda por moeda não remunerada por juros”.  



Esta noção restrita da preferência pela liquidez, determinando o 
diferencial de juros entre a moeda estrito senso e os outros 
substitutos próximos dessa moeda não remunerada, não é de muito 
interesse. A moeda como reserva de valor sai fora do seu escopo.  

Os citados autores ainda dizem mais: ela seria irrelevante. Isto 
porque a Autoridade Monetária, na prática, estabelece a taxa de juros 
de curto prazo. 

 No entanto, com a preferência pela liquidez abrangendo, 
explicitamente, tanto a demanda por saldos ociosos, quanto a por 
saldos ativos, o conceito ganha uma dimensão maior. Abarca um 
contexto institucional, onde moeda inclui depósitos remunerados, 
inclusive definições mais amplas do estoque monetário como M4.  

Chega-se, então, à teoria da escolha entre esses ativos líquidos 
e outros menos líquidos ativos. 

 A preferência pela liquidez, segundo Dow & Dow, na prática, 
determina a diferença entre a taxa de juros sobre depósitos líquidos e 
sobre ativos substitutos menos líquidos.  

1. a Autoridade Monetária estabelece a taxa de juros de curto 
prazo, em um extremo do spectrum;  

2. a preferência pela l iquidez, juntamente com outras 
considerações, determina o mark-up para estabelecer as taxas 
de longo prazo.  

Logo, o conceito da preferência pela liquidez, em sua forma 
mais ampla, pode ser expresso como uma preferência por um ativo 
líquido face a quaisquer outros ativos menos líquidos, sejam eles 
debêntures, ações, empréstimos de capital de giro, ou bens de 
capital. Vira, praticamente, o antônimo da decisão de gastar.  

Perde sua especificidade “monetária” como retenção ociosa de 
depósitos à vista e papel-moeda. Passa a ser, simplesmente, uma 
função inversamente proporcional à demanda efetiva. 

 Nesse largo sentido, a preferência pela liquidez têm uma 
importância crucial, na leitura fundamentalista da obra de Keynes. A 
possibilidade de desemprego involuntário se deveria à existência de 



ativos líquidos, em um mundo de incerteza, e não diretamente à 
carência de demanda efetiva face à oferta de mão de obra disponível.  

Para essa corrente de pós-keynesianos, o investimento não se 
realiza somente por carência de cash – e não por escassez de 
poupança, como propõe a Teoria dos Fundos de Empréstimos. Essa 
carência de cash é vista como um resultado de um aumento da 
preferência pela liquidez, ou seja, de um maior desejo de reter saldos 
“inativos”.  

Mas esses saldos estarão, de fato, “ociosos”, em termos do 
circuito monetário? O problema crucial não pode ser a carência de 
demanda de crédito, devido a outros determinantes não darem um 
impulso suficiente ao investimento? 

 A questão-chave é se variações nas diversas preferências 
individuais pela liquidez podem influenciar o nível geral da produção e 
do emprego. Ora, não importa o prêmio para o abandono da liquidez 
e importa sim a oferta de crédito ser endógena, isto é, determinada, 
ao menos parcialmente, pelas forças de mercado, no setor privado. 

O problema se torna a carência de demanda por crédito. Esta é 
função da demanda efetiva, ou seja, além do consumo, 
principalmente relacionada aos determinantes do investimento: grau 
de endividamento, expectativa de ritmo de vendas (e lucros), grau de 
ociosidade da capacidade produtiva, inovação tecnológica, etc. 

Quando Dow & Dow ampliam o leque do portfólio ao qual se 
refere o conceito de preferência pela liquidez, incluindo os ativos 
líquidos remunerados (inclusive com custos de conversão e/ou 
transação) aos ativos de capital, eles não examinam, profundamente, 
a consequência desse ato teórico. Argumentam a oferta de crédito e 
a preferência pela liquidez serem interdependentes, de maneira tal a 
oferta de crédito não ser plenamente acomodatícia da sua demanda, 
ou seja, essa oferta de crédito pode não efetivar a demanda.  

Porém, não demonstram porque os maiores desejos individuais 
de possuir saldos líquidos “ociosos” são satisfeitos fora do circuito 
monetário. Portanto, não explicam por qual razão a rede bancária 
contrairia esse circuito, racionando o crédito, em condições normais.  



Também omitem o exame de se esses ativos substitutos 
possuem propriedades semelhantes às dos ativos propriamente 
monetários, isto é, propriedades de produção e de substituição nulas. 
A criação (ou a emissão) desses ativos financeiros – títulos de dívida 
contraída devido, em última instância, às decisões de gastos – não 
seria contrapartida de um processo de geração de emprego com 
multiplicação de renda e moeda? 

 É uma anomalia o desejo generalizado, em todo o sistema 
bancário, de possuir ativos “inativos”. Os bancos optariam, através de 
suas tesourarias, pela aquisição ou geração de ativos ilíquidos, em 
lugar da assinatura de contratos de financiamento de gastos 
produtivos geradores de emprego. Ora, o spread de crédito é muito 
superior ao spread de carregamento de títulos de dívida pública ou 
direta privada, isto é, debêntures de grandes corporações. 

Na realidade, a preferência bancária de adquirir títulos de dívida 
pública ou privada, constituindo uma carteira de títulos, 
eventualmente mais líquida, mas nem sempre, em desfavor de uma 
carteira de crédito direto ao consumidor ou ao produtor, não é 
condição nem necessária nem suficiente para explicar o desemprego. 
A carteira de títulos de dívida direta, compradas em suas emissões 
com garantia firme, propicia um financiamento às grandes empresas 
não-financeiras. 

 Dow & Dow (1989: 151) apresentam seis maneiras pelas quais 
um aumento exógeno de demanda por saldos “inativos”, ou seja, um 
aumento na preferência pela liquidez, pode afetar planos (decisões 
ex-ante) e resultados, mesmo quando a Autoridade Monetária se 
prontifica a propiciar aos bancos toda a reserva bancária necessária, 
para estabilizar uma determinada taxa de juros. Todas elas – as 
preferências pela liquidez dos consumidores, das firmas, dos 
investidores financeiros, dos bancos, das instituições financeiras não 
bancárias, das entidades financeiras internacionais – são arroladas 
para demonstrar a preferência pela liquidez ter influência sobre o 
volume de crédito concedido.  

Assim, concluem equivocadamente a hipótese de uma 
elasticidade infinita da oferta de crédito ser uma simplificação sem 
justificativa maior por parte dos horizontalistas. Estes diriam o 
problema não estar do lado da oferta potencial de crédito, mas sim – 



se não atender a toda demanda real de crédito – em afetar a 
demanda efetiva e, consequentemente, a oferta efetiva de moeda.  

Esta última, de fato, importa. Simplesmente não existirá se não 
houver uma demanda interdependente. Restará como oferta 
potencial. 

 A crítica caricatural ao “automatismo do horizontalismo” – com 
a imputação da hipótese de a oferta de crédito ser perfeitamente 
acomodatícia no sentido de qualquer demanda de crédito ser sempre 
atendida – é bastante conhecida. Mas o contra-argumento mostra 
haver uma notável diferença metodológica entre o pós-keynesianismo 
fundamentalista e o horizontalismo, o primeiro adota o individualismo 
metodológico e o segundo opta por o holismo metodológico.  

A imposição de uma necessária escolha entre a criação 
endógena de crédito ou a preferência pela liquidez é espúria. Vem de 
um hábito cartesiano de pensar, de maneira reducionista, em termos 
de dualidades mutuamente exclusivas, sem um terceiro incluído.  

Na visão horizontalista, a preferência pela liquidez ex-ante e o 
crédito concedido ex-post não devem ser vistas como teorias 
concorrentes, mas sim como teorias parciais ou recortes da realidade 
com específicos objetos de pesquisa. Explicam “partes” (dimensões 
micro-macro) distintas, partindo do mesmo hard core (núcleo rígido) 
teórico.  

Não imagina nenhum “automatismo compensatório” entre as 
preferências pela liquidez de alguns agentes econômicos e os gastos 
financiados de outros. 

2.2. Individualismo metodológico e holismo metodológico 

O argumento dos horizontalistas, aliás, adequado à visão do 
circuito monetário, é a preferência pela liquidez individual, mantida 
com a retenção de depósitos à vista, em um sistema bancário 
desenvolvido, é inócua, em termos macroeconômicos. Se os 
empréstimos concedidos criam novos depósitos, na rede bancária, o 
não “vazamento” do circuito monetário, sob forma de retirada de 
papel-moeda, possibilita a multiplicação de “reservas emprestáveis”, 



lastro contábil para novos empréstimos: ΔLs = ΔL => ΔD => ΔR, na 
conhecida versão de Chick (1986).  

Portanto, a dedução lógica é o conceito de preferência pela 
liquidez ser microeconômico, não oferecendo fundamento sólido a 
uma explicação consistente para fenômenos macroeconômicos. 
Entres estes estão o desemprego permanente e a oferta de moeda 
efetivamente em circulação, tanto financeira, quanto industrial. 

A não ser no caso de uma preferência pela liquidez absoluta, 
homogênea e convencional por parte de todos os agentes 
econômicos, surgida somente em situação de “armadilha de liquidez”, 
tal como vive uma economia durante uma Grande Depressão, o 
conceito de preferência pela liquidez não é útil para a análise 
macroeconômica. Este argumento atinge os sentimentos 
fundamentalistas mas profundos, talvez seu coração...  

Significa priorizar o Princípio da Demanda Efetiva em 
detrimento da Teoria da Preferência pela Liquidez. Esta não é a 
contrapartida daquela em uma “função inversamente proporcional”.  

Em condições normais – com heterogeneidade de expectativas 
e diversas preferências pela liquidez, sem a ideia convencional de 
“um agente representativo” –, o diferimento de gastos por parte de 
alguns agentes econômicos pode ser plenamente, mas não 
automaticamente, compensado pelo maior valor de gastos de outros. 
Este seria sancionado por uma demanda de crédito porventura 
atendida pelo sistema bancário.  

Mesmo com alguns agentes tendo preferência pela liquidez, 
localizadamente, a economia monetária creditícia pode atingir o pleno 
emprego. O fato de certos indivíduos não exercerem o máximo do 
seu poder de gastar não implica, necessariamente, em desemprego. 

 Seus depósitos à vista, em uma sistema bancário-monetário, se 
dirigem para aplicações financeiras por causa do custo de 
oportunidade em juros perdidos. Essas propiciam funding para os 
empréstimos bancários. 

A macroeconomia novoclássica enfatiza os microfundamentos, 
estudando a racionalidade das decisões isoladas de cada agente 
econômico. Mas eles interagem no mercado.  



As tendências macroeconômicas seriam resultantes da 
pluralidade das iniciativas particulares. Os modelos macroeconômicos 
do mainstream, tipicamente, partem da hipótese simplificadora de, 
na economia, haver apenas um agente representativo, ou seja, um 
tipo ideal capaz de adotar o comportamento médio.  

Com o uso desse fundamento microeconômico, o analista 
macroeconômico ortodoxo examina como esse agente representativo 
se comporta, racional e homogeneamente, sob distintos contextos. 
Porém, dessa forma, ele evita investigar os problemas gerados a 
partir de, por exemplo, assimetrias de informações, falhas de 
coordenação e seleções adversas. Tampouco contempla os vieses 
heurísticos heterogêneos entre os agentes econômicos, levantados 
pela Economia Comportamental. 

Essas decisões descentral izadas, descoordenadas e 
desinformadas umas das outra, justamente, provocam a incerteza 
futura, justificativa para haver preferência pela liquidez. Quando 
todos os indivíduos têm comportamentos similares, conhecidos e 
esperados, não há necessidade de retenção de ativos líquidos como 
reserva de valor.  

Somente em ambiente econômico de incerteza, devido à 
descentralização ou descoordenação das decisões individuais, a 
preferência pela liquidez seria justificada. 

 O problema surge, no campo pós-keynesiano, quando o 
macroeconomista fundamentalista tenta explicar o comportamento 
geral da economia ao agregar todas as diversas decisões 
microeconômicas, de uma maneira uniforme, como o faz a ortodoxia 
econômica. Um comportamento “típico” individual é “extrapolado” a 
fim de inferir o comportamento agregado resultante.  

Na tradicional macroeconomia keynesiana, trabalha-se com 
agregados. Porém, os comportamentos heterogêneos, baseados em 
posições estruturais e expectativas díspares, não podem ser 
agregados, uniformemente. 

 Sob a denominação de convenção, é colocada uma “camisa-de-
força” na heterogeneidade de comportamentos. Os fundamentalistas 
impõem um comportamento convencional, semelhante ao adotado 
pelo “agente representativo” do mainstream.  



Uma convenção pode ser definida como um impulso auto 
imposto de seguir um curso de atuação previamente estabelecido 
(Lima, 1998). Dadas as limitações cognitivas do tomador de decisão, 
tanto em termos de falta de disponibilidade de todas as informações, 
quanto em termos de capacidade de seu processamento, os 
fundamentalistas levantam a hipótese de persistente presença do 
fenômeno da incerteza. 

Portanto, o comportamento convencional emerge, nos textos de 
Keynes e de seus seguidores fundamentalistas, como o guia possível 
para a tomada de decisão. A convenção modela de modo uniforme os 
vários graus de propensões psicológicas e atitudes, manifestadas em 
diversos indivíduos, quanto as suas decisões de gastar ou aplicar.  

Com essa permanente preferência pela liquidez, as expectativas 
incertas e heterogêneas não geram dinâmicas caóticas. Elas são 
difíceis de teorizar (Costa, 1998, cap. 7), porém, se aproximam mais 
da realidade. 

 A presença da incerteza radical assusta os autores “aprendizes 
de feiticeiro”. A hipótese de predominar o comportamento de “seguir 
o mestre”, ou seja, o julgamento do resto do mundo acompanha o do 
agente-líder, talvez melhor informado, suporta uma visão muito 
reducente.  

As antecipações e os comportamentos divergentes dos 
especuladores são minimizados sob o epíteto de “comportamento de 
manada”. Daí para o argumento da “profecia autorrealizável” é um 
pequeno passo para a adoção mascarada do conceito de “expectativa  
racional (ou certa)”. 

 A questão refere-se ao individualismo metodológico. Se as 
ações individuais, criadas por convenções, formarem o campo de 
estudo da análise macroeconômica, esta não ocorre em termos de 
sequência de causa e efeito, perceptível por uma visão holista, mas 
sim em termos das motivações e intenções de indivíduos.  

Estes passam a ser investigados como se comportassem de 
acordo com as regras previamente conhecidas pelo macroeconomista. 
Não sobra espaço analítico para a surpresa, a inovação ou a ruptura. 



 O princípio do individualismo metodológico estabelece as 
análises macroeconômicas somente devem ser consideradas 
adequadas se colocadas em termos de crenças, atitudes e decisões 
de indivíduos (Blaug, 1980). Esse princípio se opõe ao princípio do 
holismo metodológico, de acordo com o qual se postula os conjuntos 
sociais terem objetivos ou funções, tais como as da oferta e da 
demanda por moeda, não possíveis de ser reduzidos às crenças, 
atitudes e ações dos indivíduos participantes. O todo se diferencia da 
mera soma das partes. 

 O psicologismo fundamentalista parte da proposição de todas 
as concepções da Macroeconomia são redutíveis àquelas da 
semelhança. No entanto, o objetivo principal de uma teoria 
macrossistêmica deve ser identificar as repercussões sociais 
involuntárias das ações individuais intencionais.  

A detenção deste conhecimento específico – o sistêmico – 
diferencia o economista de “o homem econômico” leigo. Seu saber 
contempla proposições sobre conjuntos (manadas, rebanhos, etc.) 
com percepção qualitativa distinta da soma quantitativa de 
proposições acerca das partes constituintes.  

O mecanismo de funcionamento do mercado resulta de 
consequências sociais não intencionais ou não planejadas das 
diversas ações individuais. O estudo dos subprodutos dessas ações, 
na área monetária, é o foco do horizontalismo. Suas proposições 
macroeconômicas não podem ser reduzidas às microeconômicas. 

 Bresser & Lima (1996) criticam a ideia da necessidade de se 
buscar microfundamentos para a Macroeconomia. Esta lida com 
relações, em princípio, dedutíveis das ações dos agentes individuais. 

Porém, não é necessário, para um entendimento das relações 
macroeconômicas, partir das ações individuais: método bottom-up ou 
“de baixo para cima”. Firmas são constituídas por muitos diferentes 
indivíduos com diversos interesses e múltiplas visões a respeito do 
cenário econômico e de suas restrições.  

Só em condições excepcionais – tais como as da armadilha da 
liquidez ou da hiperinflação – as distintas preferências tendem a 
confluir de maneira generalizada. Os pós-keynesianos não podem vê-
las como a normalidade, no dia-a-dia, em sistema capitalista. 



2.3. Demanda por ativos líquidos no circuito monetário e inclinação 
da curva da oferta de moeda 

 O hol ismo econômico , part indo do pr inc íp io de o 
comportamento sistêmico ser de qualidade distinta de um simples 
agregado de comportamentos individuais, mostra existirem 
entidades, tais como o sistema bancário, não possíveis de ser 
reduzidas às disposições particulares, por exemplo, a preferência pela 
liquidez de cada banco.  

Tobin (1963) é um clássico na diferenciação entre a visão 
empresarial do banqueiro (“empréstimos por conta de terceiros”) e a 
visão sistêmica do economista (“empréstimos criam depósitos”). 
Trata-se da distinção entre a opinião leiga microeconômica e a 
opinião especializada macroeconômica. 

 “Mesmo quando as escolhas individuais e as preferências não 
sejam necessariamente anuladas, elas são severamente limitadas 
pe las ins t i tu i ções ex i s tentes , normas soc ia i s , c lasses 
socioeconômicas, e mesmos eventos macroeconômicos. Em tais 
casos, a definição de preferências individuais [tais como as 
preferências pela liquidez] não é suficiente para propiciar-nos um 
entendimento do comportamento macroeconômico” (Bresser & Lima, 
1996: 24). 

 O horizontalismo e a Teoria do Circuito, elaborada por autores 
contemporâneos de origem francesa e italiana, resgatam a 
metodologia c lássica da Economia Pol í t ica. De maneira 
transdisciplinar, fazem adequada análise macroeconômica ao levar 
em conta o Sofisma da Composição de comportamentos, gostos e 
preferências individuais.  

Percebem os efeitos sistêmicos ou coletivos das diferentes 
decisões tomadas, por exemplo, pelas classes socioeconômicas. 
Propiciam uma clara ruptura com o individualismo metodológico. 

 Segundo Graziani (1989), os agentes econômicos considerados, 
em breve descrição das fases estilizadas do circuito monetário, são 
somente quatro: o Banco Central, os bancos comerciais, as firmas 
(empresas não-financeiras) e os assalariados.  



No primeiro passo da apresentação do processo econômico, as 
firmas são tomadas como um todo, com as únicas contratações 
externas sendo a de mão de obra e a de crédito.  

No início do ciclo da produção, elas demandam crédito aos 
bancos, para a folha de pagamento, dependente tanto dos salários 
negociados, no mercado de trabalho, quanto da oferta de emprego.  

As negociações entre os bancos e as firmas, no mercado de 
crédito, determina o montante de crédito realmente garantido e a 
taxa de juros cobrada. 

 Portanto, nessa visão, o funcionamento do mercado de trabalho 
está intrinsecamente ligado ao funcionamento do mercado de crédito. 
As contratações e negociações salariais dependem da antecipação 
pelas firmas de como o sistema bancário reagirá à demanda de 
crédito, ou seja, de sua política de crédito. 

 O segundo passo é dado pelas decisões de produção e de 
gasto.  

Do lado das firmas, decide-se, independentemente, o número 
de trabalhadores contratados, o nível de produção e a subdivisão da 
produção entre bens de consumo e bens de capital.  

Do lado dos assalariados, a única decisão é como gastar seus 
salários entre consumo de mercadorias e aplicação em ativos 
financeiros, seja em ativos monetários, seja em ativos não-
monetários.  

Neste caso simplificado, sem setor público e sem setor externo, 
somente as firmas emitem títulos de dívida. Tanto o dinheiro gasto no 
mercado de bens e serviços, quanto aplicado nos títulos de dívida, 
emitidos pelas empresas não-financeiras, ambos retornam às firmas. 
Estarão, então, disponível para liquidar os débitos junto ao sistema 
bancário.  

Pagando-os, a moeda inicialmente criada é destruída e o 
circuito é completado. Haverá nova criação monetária, se os bancos 
garantirem um crédito novo, para iniciar outro ciclo de produção, ou 
seja, se houver demanda por crédito, devido à decisão de gasto, 
atendida. 



 O circuito monetário é completado sem vazamento ou perdas 
se o total do dispêndio dos assalariados igualar-se ao total de seus 
salários, quer eles o gastem no mercado de produtos, quer eles o 
apliquem no mercado financeiro, em títulos das empresas. Nesse 
caso, as firmas recuperarão seu dispêndio monetário total e estarão 
aptas a saldar suas dívidas junto aos bancos. 

 Se, por outro lado, os assalariados decidirem reter parte de 
suas aplicações sob forma de ativos monetários, isto é, depósitos 
bancários, as firmas retirarão do mercado menos dinheiro em relação 
ao, inicialmente, injetado nele. Nesse caso, haverá uma perda no 
circuito e as firmas serão incapazes de liquidar o total de seus débitos 
bancários.  

Nesse caso, no fim desse ciclo, a moeda criada inicialmente não 
será totalmente destruída. Uma parte dela persistirá sob forma de 
débito das firmas aos bancos. 

 Se os bancos decidirem garantir às firmas montante de crédito 
similar ao concedido, inicialmente, o saldo nominal de moeda 
aumentará. Logo, o estoque de moeda existente depende da taxa 
pela qual a moeda é correntemente criada e destruída.  

Esta taxa relaciona-se com a hipótese levantada, segundo a 
qual os trabalhadores gastam sua renda monetária, gradualmente, e 
retém depósitos bancários. Isto seria irracional, se não houvesse 
incerteza.  

Mas, sem dúvida, trata-se de uma hipótese realista. Ao 
contrário, com uma velocidade de circulação infinita, a moeda 
desapareceria, frequentemente, do sistema. 

 Essa visão sintética do circuito monetário revela, claramente, 
pontos de esclarecimento didático, para o debate sobre a 
compatibilidade entre a preferência pela liquidez e a endogeneidade 
da oferta de moeda.  

Primeiro, há possibilidade – ou mesmo a necessidade – de 
coexistência “pacífica” entre os dois conceitos, para caracterizar, 
abstratamente, o circuito monetário.  

Segundo, em acordo com o Princípio da Demanda Efetiva, a 
decisão crucial está entre gastar ou aplicar. Se a decisão é esta 



última, não se opta por reter papel-moeda, mas sim aplicar em 
outros ativos financeiros. Eles são contrapartidas de passivos do 
sistema financeiro.  

Os bancos, captando depósitos, atendem à necessidade (ou 
exigência) de possuírem reservas bancárias, para lastro dos 
empréstimos concedidos, caso tenham recebido demandas de crédito 
em função de decisões de gastos. Como essas se sucedem, em ciclo 
de ascensão, eles podem ampliar a oferta efetiva de moeda, 
atendendo à demanda por crédito, depois da avaliação do risco.  

A Teoria do Circuito considera o estoque monetário ser uma 
variável estritamente endógena. O circuito se inicia com a criação de 
moeda no setor não-governamental, independentemente de qualquer 
déficit público, e se prolonga com a presença permanente de um 
débito das firmas com os bancos, assim como dos bancos comerciais 
com o Banco Central. 

Na situação hipotética extrema de um sistema de crédito puro, 
a la Wicksell, onde todos os pagamentos seriam feitos via 
transferências de depósitos na rede bancária (sem papel-moeda em 
poder do público), não haveria necessidade de reserva bancária 
voluntária ociosa. Como a própria preferência pela liquidez seria 
exercida via retenção de depósitos à vista, o multiplicador monetário 
seria infinito, caso o Banco Central não exigisse depósitos 
compulsórios.  

Com toda a demanda de crédito – mesmo a inflacionária, 
devido ao processo cumulativo ir além do pleno emprego – sendo 
atendida, a oferta de moeda seria plenamente endógena. Seria 
determinada pelas forças de mercado. 

 Infelizmente, como Davidson (1990) destaca, o mesmo sistema 
bancário capaz de providenciar um mecanismo para a expansão 
endógena da oferta de moeda de modo a satisfazer as necessidades 
das transações, normalmente não distingue entre acréscimos dos 
requerimentos empresariais para financiar maiores obrigações devido 
a:  

1. aumento de emprego (com dado salário-nominal), associado 
com alguma ampliação do fluxo de produção, e  



2. maior pagamento monetário por unidade de esforço de trabalho 
(após ajuste por variações na produtividade do trabalho), isto 
é, maiores custos de mão-de-obra por unidade de produção.  

 Consequentemente, o sistema bancário providencia um quadro 
financeiro capaz de facilitar a transição a maiores fluxos de produção 
e emprego, mas é também capaz de suportar passivamente forças 
inflacionárias. Estas emergiriam do conflito distributivo, instalado pela 
incompatibilidade das demandas econômicas, sociais e políticas de 
vários grupos por maiores rendas nominais com o fim de obter, 
ceteris paribus, uma maior participação em algum fluxo de produto 
agregado.  

 Quanto às críticas fundamentalistas, tanto Arena, quanto Wray, 
na coletânea editada por Deleplace & Nell (1996), acham a 
abordagem do circuito não lidar, adequadamente, com a preferência 
pela liquidez, a determinação dos preços dos ativos e os mercados 
financeiros. O problema, para os críticos, relaciona-se com um 
tratamento inadequado da formação de expectativas sob incerteza.  

 Os pós-keynesianos fundamentalistas argumentam: as 
identidades ex-post não expressam as divergências ex-ante entre 
gastos esperados e renda esperada. Podem influenciar os níveis 
efetivamente alcançados ex-post.  

 Quando a preferência pela liquidez aumenta, os preços dos 
ativos caem, causando declínio na produção de ativos físicos e, 
consequentemente, queda nos fluxos de gastos e de renda ex-post. 
Para esses autores, a divergência ocorre, basicamente, porque os 
“circuitistas” enfocam o fluxo da moeda criada pelo crédito, enquanto 
os fundamentalistas enfatizam a moeda como um saldo ou estoque. 
Ele deve ser retido, porque o futuro é incerto.  

 Alertam, no entanto, isso não significar a preferência pela 
liquidez ser inconsistente com uma abordagem da oferta de moeda 
endógena e/ou do circuito monetário. Significa, simplesmente, as 
variações da preferência pela liquidez, isto é, de retenção de saldos 
monetários, afetarem, indiretamente, o fluxo de oferta de moeda.  

 Os horizontalistas respondem, dizendo: afetam, antes, a 
demanda de crédito. Ocorrendo essa demanda, devido a um impulso 
ao gasto em ativos ilíquidos, os bancos captam os depósitos 



monetários, resultantes de preferências pela liquidez de alguns de 
seus clientes, atendendo à exigência de reserva bancária, para 
lastrearem novos empréstimos. 

Quanto à forma da curva da oferta de moeda – motivo de 
intensa polêmica –, a preferência pela liquidez de cada banco 
individual, dado o grau de exposição diferenciado e a distinta 
restrição de crédito adotado por cada qual, também é incapaz de 
justificar uma elevação do grau de inclinação na curva da oferta de 
moeda entre os eixos gráficos da taxa de juros e da quantidade de 
moeda.  

Essa representação gráfica não considera o tempo: é 
“atemporal” no sentido de representar um dado momento, ex-post, 
isto é, a demanda por moeda efetivamente atendida pela oferta – e 
“agregada”.  

Em outros termos, é a ilustração do registro estatístico do total 
de moeda de fato oferecido, em período arbitrado . Uma oferta de 1

moeda potencial não importa nas decisões. 

Afinal, só interessa, em termos macroeconômicos (também em 
termos de registros estatísticos e de ilustração gráfica), a oferta de 
moeda efetiva. Aquela inexiste, na realidade. Só há, efetivamente, 
oferta de moeda se houver demanda por ela. 

2.4.  Papel acomodacionista do Banco Central e taxa de juros 

Há também uma certa discordância entre as distintas correntes 
de pensamento econômico a respeito do domínio da validade do 
conceito de moeda endógena (Lavoie, 1996).  

Os monetaristas, por exemplo, acreditam a oferta de moeda se 
tornará endógena se o Banco Central fixar a taxa de juros e/ou a taxa 
de câmbio, em economia aberta. Esta é uma visão diferente daquela 
dos horizontalistas ou dos circuitistas, pois a monetarista é ainda 
baseada em estoque de moeda determinado pelo ofertante 
monopolista (Banco Central), e não pelos demandantes. 

  A flexibilização do mark-up de cada banco, através da elevação do spread entre a taxa de juros 1
cobrada e a paga, implicaria, particularmente, em distintas retas horizontais representativas das novas 
operações de crédito efetuadas com cada taxa de juros.



O papel de acomodação monetária não deve ser usado somente 
como argumento para “horizontalismo” dizer: afinal, o realizado, em 
longo prazo, pelo Banco Central é sua atuação como emprestador em 
última instância. Seria válido argumentar a Autoridade Monetária, sob 
orientação monetarista, poder até tentar, em curto prazo, controlar a 
quantidade de moeda, mas, em longo prazo, essa política monetária 
não se sustentar, direta e politicamente.  

Não cumpre a programação monetária, devido à instabilidade 
econômico-financeira, provocada pela consequente volatilidade da 
taxa de juros.  

No entanto, como foi dito, os próprios dirigentes dos Bancos 
Centrais afirmam fazer, diariamente, o controle a taxa de juros 
básica, sendo a quantidade de moeda em circulação um efeito 
resultante das ações dos demandantes de moeda, considerando essa 
taxa de juros.  

A acomodação ou a esterilização (por exemplo, do impacto 
monetário do balanço de pagamentos), através da compra ou da 
venda de reservas bancárias, são instrumentos para obter a meta 
cotidiana da estabilização da taxa de juros. O mecanismo da 
“zeragem automática” é um bom exemplo dessa postura adotada 
pelo Banco Central do Brasil . 2

O objetivo operacional da política monetária recai sobre a 
estabilidade da taxa de juros básica, isto é, colocação da Selic-
mercado no nível da Selic-meta, alcançada através do gerenciamento 
do nível de reservas bancárias (Torres, 1998). A reserva bancária é a 
conta de depósito em espécie, mantida por todos os bancos no Banco 
Central.  

O único controle dele sobre as reservas bancárias é o indireto, 
por meio da influência da taxa de juros sobre o plano de gastos dos 
agentes econômicos. A impossibilidade de estrito controle sobre as 

  A chamada “zeragem automática do mercado” é o mecanismo pelo qual o Banco Central 2
“zera” (equilibra) as posições credoras e devedoras das carteiras bancárias de títulos de dívida pública – 
eliminando o risco de retenção destes títulos, facilitando a rolagem de seu estoque e garantindo um 
relativo controle sobre a estrutura das taxas de juros do mercado. Através deste mecanismo, o Banco 
Central do Brasil recompra títulos de dívida pública, quando o sistema bancário não tem recursos 
suficientes para atender suas necessidades de reserva bancária, e vende títulos, quando os bancos estão 
com excesso de liquidez, de forma a evitar uma queda significativa da taxa de juros. O mecanismo da 
“zeragem automática” faz com que a oferta de moeda se torne plenamente endógena, retirando do banco 
central a capacidade de controle monetário.



reservas bancárias as desqualificam como a meta operacional de 
política monetária. 

A despeito do discurso sobre o controle de agregados 
monetários, Bancos Centrais, no mundo todo, conduzem, 
diariamente, a política monetária por meio da fixação da taxa de 
juros de curto prazo. Essa é, na prática, a variável-meta operacional. 

O mercado de reservas bancárias destina-se à negociação das 
reservas bancárias entre os bancos e entre estes e o Banco Central.  

No mercado primário, as transações são realizadas entre os 
bancos e a Autoridade Monetária. Neste caso, o resultado da 
operação implica criação ou destruição de reservas, pois o Banco 
Central é o ofertante monopolista.  

No mercado secundário, realizam-se as transações entre os 
bancos com as reservas já existentes. Aqui, não há alteração do 
estoque total, há somente permuta interbancária. 

A diversidade das operações realizadas no mercado financeiro – 
abertura de uma conta corrente; compra de um CDB; aplicação ou 
saque de poupança; compra ou resgate de títulos de dívida pública ou 
privada; concessão ou liquidação de empréstimo bancário; etc. – 
convergirá para o mercado de reservas bancárias, sob forma de 
simples entrada/saídas de caixa.  

No regime de “partidas dobradas”, a saída de um representa a 
entrada em outro balanço. As operações realizadas no mercado 
financeiro por qualquer instrumento (exceto papel-moeda) provocam 
movimentações das reservas bancárias depositadas no Banco Central, 
no sentido individual. Mas não afetam o saldo consolidado dessas 
instituições financeiras, pois ganhos de reservas de umas têm como 
contrapartida perdas de reservas de outras.  

As instituições financeiras recorrerão ao mercado de reservas 
bancárias. Quando superavitárias, visam emprestar suas sobras de 
caixa. Quando deficitárias, demandam esses recursos. No fim do 
expediente, todas se zerarão. 

A demanda por reservas adquire um perfil específico no caso de 
existir um recolhimento compulsório. Bancos Centrais podem racionar 



a quantidade de recursos líquidos à disposição dos bancos com o 
estabelecimento de depósitos compulsórios.  

Em geral, esses são calculados como um percentual sobre a 
captação por depósitos e recolhidos em espécie ao Banco Central, na 
conta de reservas bancárias.  

O exigível, montante a ser recolhido, é calculado sobre a média 
diária dos valores sujeitos a recolhimento, em determinado período, 
chamado de período de cálculo. O tempo obrigatório de permanência 
desses depósitos, na conta de reservas, é chamado de período de 
movimentação.  

A regra do compulsório concede certa flexibilidade, no 
manuseio dos recursos mantidos no Banco Central, através da 
composição da exigência do saldo médio e do saldo mínimo, em dado 
intervalo de tempo. Assim, indiretamente, fica definido um saldo 
máximo de modo a admitir a minimização do custo de oportunidade 
representada pela perda dos juros com o recolhimento compulsório. 

O grande poder possuído pelo Banco Central, para controlar o 
mercado de reservas bancárias, está em, além de ser o ofertante 
monopolista de papel-moeda, conseguir garantir, no curto prazo 
(período de movimentação), uma demanda relativamente previsível, 
através do recolhimento compulsório. Através do gerenciamento de 
liquidez, ele busca regular a instabilidade do saldo de reservas 
bancárias, pois se confronta com a estabilidade do exigível (saldo 
médio) a ser mantido nesse período de movimentação. 

A taxa de juros de overnight, no mercado de reservas 
bancárias, é influenciada pelo maior ou menor desejo de obter 
liquidez, devido à disponibilidade de saldo em relação ao exigível.  

Se o sistema estiver com excesso de reservas, a taxa de juros 
cairá rapidamente. No caso contrário, quando houver escassez, sua 
tendência é de elevação.  

Há um nível de reservas bancárias capaz de garantir a 
estabilidade dessa taxa de juros (Selic-mercado no nível da Selic-
meta). Esse nível é o perseguido no gerenciamento de liquidez. 

A previsão de liquidez representa o estágio inicial da 
implementação da política monetária. Ela é a base para as decisões 



sobre o volume, a frequência e a maturidade das operações 
desenhadas, para equilibrar o mercado. A maioria dos Bancos 
Centrais prefere utilizar o comportamento discricionário, para o 
gerenciamento de liquidez. 

O Banco Central fica oversold (vendido) quando o volume de 
reservas bancárias no mercado é menor face ao estoque de títulos, 
emitidos pelo Tesouro Nacional, mantidos nas carteiras dos bancos.  

Nesse caso, os bancos com fluxos de caixa deficitários têm 
dificuldade de financiar suas carteiras de títulos, no mercado 
interbancário de reservas. Como resultado, sentem-se pressionados a 
pagar a taxa de juros proposta pelo Banco Central, para “zerarem” 
seus fluxos de caixa. A situação contrária ocorre quando o Banco 
Central está undersold (comprado). 

Sinalizar a política monetária significa comunicar ao sistema 
financeiro as intenções do Banco Central quanto ao nível desejado 
para a taxa de juros básica de modo a guiar as expectativas do 
mercado e, como consequência, a estrutura de taxas de juros da 
economia.  

Em geral, a sinalização envolve ajustamentos de quantidades, 
no mercado de reservas bancárias, para se definir o nível programado 
da taxa de juros básica, com transmissão de seus efeitos ao longo da 
estrutura de taxas de juros. 

Com esse exemplo brasileiro da Arte da Política Monetária, 
pode-se efetuar a passagem entre distintos planos de abstração: o da 
teoria monetária pura e o da teoria aplicada, incorporando 
instituições, datadas e localizadas, na perspectiva do horizontalismo. 
No caso, trata-se da comparação com as teorias heterodoxas da 
inflação, de origem latino-americana. A proposta é examinar o papel 
da oferta de moeda em cada uma dessas interpretações do regime de 
alta inflação. 

3. Comparação da abordagem horizontalista com as teorias 
heterodoxas da inflação de origem latino-americana 

É de interesse teórico universal saber qual é a Teoria Alternativa 
da Moeda substitutiva da Teoria Quantitativa da Moeda, quando esta 



é descartada sob a abordagem da oferta de moeda endógena. Se 
esta teoria monetária dos preços ortodoxa não subsiste como 
explicação da inflação, senão para “a verdadeira” com pleno 
emprego, quais são as explicações possíveis?  

Por razões práticas de sobrevivência, em regime de alta 
inflação, os autores latino-americanos tiveram de “ir à luta”. 
Buscaram fundamentos teóricos sólidos para a elaboração de planos 
de estabilização inflacionária consistentes. 

Segundo Friedman (1992), “a inflação não é um fenômeno 
capitalista, tampouco é um fenômeno comunista; no mundo 
moderno, a inflação é um fenômeno de impressora”. Para ele, “uma 
inflação elevada é sempre e em toda parte um fenômeno monetário”.  

Portanto, ele propõe só uma Teoria Geral da Inflação e uma 
única Política de Estabilização. Prega, para seus seguidores, a 
persistência no controle monetário adequado só às condições não-
inflacionárias.  

No entanto, em economias cronicamente inflacionárias, o credo 
monetarista desmorona-se. A demanda por moeda, ora por motivo 
precaucional, ora por motivo especulativo, se torna imprevisível. A 
oferta de moeda é determinada pelas forças de mercado. Logo, a 
política de programação monetária, para controle da demanda 
agregada, fracassa em vãs tentativas. 

3.1. Teoria estruturalista da inflação 

Os economistas estruturalistas latino-americanos – egressos 
dos quadros da CEPAL – partem da premissa de as decisões de 
política econômica não serem adotadas em um “vazio” institucional, 
mas sim um conjunto de realidades objetivas as condicionar e, em 
um certo grau, as determinar (Sunkel & Pinto, s/d).  

O diagnóstico geral, para elaboração do modelo de combate 
inflacionário, considera diferentes elementos, inclusive não-
monetários, com importâncias relativas diversas. É mais útil em lugar 
dos enfoques do “simplismo financeiro” ou das causas “últimas” ou 
únicas (Pinto, 1978). 



A causa principal da “miragem” monetarista é os mecanismos 
de propagação dominarem, progressivamente, o panorama. Torna 
mais tênue sua vinculação com os elementos estruturais, mediatos ou 
básicos, e alimentando a tendência à auto propagação inflacionária.  

Para os monetaristas “verticalistas”, a inflação é um problema 
de orçamento derivado de desacerto das medidas fiscais, monetárias, 
cambiais e/ou salariais adotadas pelo governo. Trata-se de uma visão 
imediatista, onde só os fatores mais próximos ou diretamente causais 
são considerados pertinentes. 

O núcleo da posição estruturalista pode ser resumido em uma 
interrogação: por qual razão? Não é suficiente a comprovação do 
óbvio: os fatores imediatos e sua relação com a alta de preços.  

O essencial reside em indagar as razões desse comportamento: 
as razões mais profundas dos déficits públicos, emissões, desajustes 
cambiais, etc.. O estruturalismo parte do princípio de os antecedentes 
e as manifestações de ordem financeira ou monetária não se 
explicarem por si só. 

O enfoque estruturalista dá ênfase primordial ao diagnóstico da 
inflação (substância, natureza, origens, combinação de causas 
explicativas), pois o sucesso ou fracasso da ação da política de 
estabilização depende do acerto ou erro dessa avaliação prévia. A 
inflação não é uma só, como sugere o monetarismo, baseado em 
suas manifestações e raízes imediatas.  

No contexto latino-americano, fica clara a crise das explicações 
monísticas. Estas procuram e dão preferência em identificar uma 
única causa dominante ou responsável.  

Portanto, o pleno controle do processo inflacionário depende 
das ações paralelas nos diversos planos: dos fatores básicos 
(estruturais ou institucionais) e dos mecanismos de propagação. O 
esboço de ação depende das circunstâncias específicas de uma 
determinada realidade e conjuntura.  

Logo, não há lugar para general izações quanto a 
procedimentos, salvo no lugar-comum quanto às políticas fiscal, 
monetária, cambial e de rendas. O “quanto” e o “como” dependerão 



do “quando” e do “onde”, e da apreciação de um conjunto de 
variáveis de características diferentes, principalmente políticas.  

Compete aos especialistas as dimensionar. Aí situa a Arte da 
Economia, isto é, a habilidade de conceber e executar a política 
econômica. 

Da descoberta da correlação entre a variação do índice geral de 
preços e a do volume do meio circulante os monetaristas saltaram 
para o postulado de o governo ser sempre o responsável pela 
inflação. O argumento é ele ser o emissor do papel-moeda, para 
financiar seus gastos, em ritmo superior ao do crescimento da 
produção.  

Uma Teoria Alternativa da Moeda sugere, pelo contrário, a 
variação da quantidade de moeda ser um efeito induzido da elevação 
do índice geral de preços, ao invés de causa dessa elevação. 

A hipótese de Rangel (1963) supõe uma variação autônoma do 
nível de preços, provocada por variações de preços de alguns 
produtos não compensadas pelas variações em sentido inverso dos 
preços dos demais com rigidez à baixa: P1 > P0 => M V < P1 T. Esta 
situação não pode durar.  

Portanto, uma das três hipóteses seguintes deve ocorrer: 

1. aumenta o lado monetário da equação: supondo a inércia de V, 
a acomodação é feita via M (semelhante à visão horizontalista). 

2. a oferta de moeda não sanciona: diminui o índice geral de 
preços P1, retornando ao nível anterior P0 (tal como propõe a 
visão ortodoxa). 

3. M V = P1 (T - t), onde t é parte do produto retirada do 
mercado; neste caso, cai o nível de renda real, devido à 
variação excessiva dos estoques e ao consequente menor fluxo 
de pagamento aos fatores de produção.  

Ocorre, então, depressão econômica ou elevação de preços. 
Esta última costumeira “saída brasileira” induz, pois, uma ampliação 
do 1º membro (lado monetário) da Equação de Trocas. No Brasil, 
Rangel, em 1963, “antecipa” o acomodacionismo horizontalista. 



A alta de preços, portanto, induz a emissão monetária. Com a 
retenção de estoques aumenta o realizável da firma, caindo o 
disponível, isto é, a caixa e os depósitos, no balanço contábil.  

Para restabelecer o disponível, aumenta a demanda por capital 
de giro. O sistema bancário empresta à firma, devido ao elevado 
índice de solvabilidade, demonstrado, contabilmente, pelo realizável 
inflado pelos estoques adicionais.  

Por sua vez, o sistema bancário demanda empréstimos de 
liquidez e o Banco Central acomoda. Logo, a inflação não é gerada no 
orçamento da União, mas sim tem sua origem no bojo da economia, 
a partir de movimentos autônomos da empresa privada. 

A emissão monetária não é o ponto-de-partida da inflação, mas 
o seu ponto-de-chegada, isto é, sua culminação. Com ela, 
restabelece-se a Equação de Trocas em nível superior: M1 V = P1 T.  

O mercado reabsorve os excedentes temporariamente retidos 
com aumento de preços. O governo aufere maior fluxo de receita 
tributária, maior imposto inflacionário e maior depósito compulsório. 

Nesse esquema, o papel do governo é passivo. Se, apesar das 
pressões políticas, o governo resiste às injunções no sentido de que 
emita, não apenas se priva dos três fluxos de recursos, como é 
penalizado financeiramente pelo necessário socorro futuro às 
empresas.  

Rangel observa, empiricamente, ser impossível dizer se o 
primeiro é o ato de emitir do Estado ou o ato de elevar os preços da 
empresa privada. Mas a razão lógica demonstra esta última se 
apresentar como antecedente. 

O problema fundamental, agora, é saber, inicialmente, por qual 
razão certas empresas privadas decidem elevar seus preços. Depois, 
por qual razão as empresas não reajustam seus preços até o nível 
anterior, mas sim retiram parte do produto da circulação, em reajuste 
via quantidade e não via preços. 

A crítica de Ignácio Rangel aos estruturalistas e aos 
monetaristas é ambos buscarem a gênese da inflação em suposta 
insuficiência ou inelasticidade da oferta – global, no caso dos 
monetaristas, e setorial, no caso dos estruturalistas –, quando 



deveriam perceber o problema inflacionário estar na crônica 
insuficiência da demanda e não, como sugerem, no seu excesso. 

O diagnóstico de Rangel, em 1963, era haver um nível de 
demanda insuficiente, para assegurar uma utilização satisfatória do 
potencial produtivo existente, após a expansão da capacidade 
produtiva dos anos 50. Isso, no Brasil, devido à própria inflação, à 
distribuição de renda, e à arcaica estrutura agrária, com a 
concentração da propriedade fundiária. 

A demanda dos gêneros alimentícios possuía uma inelasticidade 
específica. A rigidez da demanda de gêneros agrícolas, face à grande 
elasticidade – e não inelasticidade como generalizava a CEPAL, 
baseada na experiência chilena – da oferta agrícola, dava margem a 
uma anomalia no mecanismo de formação de preços.  

A comercialização dos produtos agrícolas era feita através de 
um oligopsônio-oligopólio. Ele conseguia, na intermediação mercantil 
atacadista, a manipulação da alta de preços. 

O aumento dos preços dos alimentos provocava queda dos 
salários reais e, em consequência, diminuía a demanda popular de 
outros itens de consumo. Eles sofriam já uma insuficiência genérica 
ou global de consumo de massa.  

A retenção de estoques acabava se realizando não nas 
atividades causadoras da alta, mas sim nas atividades supridoras de 
bens com maior elasticidade-renda da demanda.  

A elevação da capacidade ociosa não-planejada impedia o 
surgimento de novas oportunidades de investimento, após o excesso 
ocorrido em setores prioritários ou incentivados. Causava também a 
elevação dos custos fixos unitários. Eram repassados para os preços, 
resultando na chamada inflação de oligopólio. 

Ficou conhecido como a “curva de Rangel” a representação 
gráfica da ideia de a inflação brasileira, em vez de regredir, crescia 
com a capacidade ociosa. O nível geral dos preços era inversamente 
proporcional ao nível da produção. 

Rompia-se, então, o equilíbrio econômico-financeiro das 
empresas supridoras desses produtos com excesso de estoques e/ou 
capacidade ociosa. Como visto, a alta da relação contábil entre o 



realizável e o disponível favorecia ao atendimento da demanda de 
crédito bancário, sancionada pela oferta endógena de moeda.  

Teoricamente, Rangel constatava a existência da oferta 
monetária endógena, isto é, determinada pela demanda. 

3.2. Teoria da inflação inercial 

Os economistas ortodoxos passaram a defender a terapêutica 
antiinflacionária, indiferentemente da causa primária, consistente em 
neutralizar a ação dos mecanismos de reajustes, espontâneos ou não, 
de preços, salários, câmbio e taxa de juros (Moura da Silva, 1981). A 
alternativa mais eficiente para, a um só tempo, quebrar um 
importante mecanismo de inércia inflacionária e promover a mudança 
de preços relativos, requerida pelo ajuste do balanço de pagamentos, 
seria alterar a política salarial e manter a política cambial. 

 Na visão cepalina da inflação, conforme já visto, havia 
distinção entre categorias lógicas diferentes: as diversas pressões 
inflacionárias estruturais seriam as verdadeiras causas da inflação, 
enquanto os instrumentos de propagação manteriam ou dariam 
caráter cumulativo à inflação. Os auto-denominados neo-
estruturalistas dos anos 80 passariam a dar ênfase aos processos de 
propagação, o aspecto mais visível da inflação.  

Assim, Bresser & Nakano (1986) distinguiam entre fatores 
aceleradores, mantenedores e sancionadores da inflação. Os 
mecanismos ou fatores atuantes sobre os preços eram: 

1. fatores aceleradores: causam a aceleração (ou desaceleração) 
da inflação por aumento da margem de lucro ou de salários 
reais acima da produtividade; as variações de preços relativos, 
iniciantes do processo, são as causas primárias; 

2. fatores mantenedores: causam a manutenção do patamar da 
inflação e se relacionam com a capacidade dos agentes 
econômicos repassarem seus aumentos de custos para os 
preços e promoverem conflito distributivo; 

3. fatores sancionadores: sancionam a elevação dos preços ou o 
patamar da inflação, particularmente, o aumento da quantidade 
nominal de moeda ocorre devido à inflação e é vista como uma 



variável endógena do sistema, ou seja, é consequência e não 
causa primária da inflação. 

Um ingrediente indispensável das políticas antiinflacionárias é a 
“institucionalização” das pressões e conflitos em relação à distribuição 
da renda. Os estudos econométricos, realizados na PUC-RJ, 
revelaram a importância quantitativa dos choques de demanda 
deflacionários é pequena, quando comparada aos níveis elevados da 
inflação brasileira (Lopes, 1984).  

A conclusão foi um programa efetivo de combate à inflação ter 
de se constituir por políticas atuantes, diretamente, sobre a tendência 
inercial da inflação.  

A ideia básica da hipótese inercial da tendência inflacionária é, 
em ambiente cronicamente inflacionário, o comportamento defensivo 
na formação de preços, em condições normais, ser a tendência de 
recompor o pico anterior de renda real, no momento de cada reajuste 
periódico de preço. Quando todos os agentes adotam esta estratégia 
de recomposição periódica dos picos, a taxa de inflação existente no 
sistema tende a se perpetuar, ou seja, a tendência inflacionária 
mantém a inflação passada. 

A Teoria da Inflação Inercial, desenvolvida por alguns 
economistas brasileiros, usa a noção de comportamento convencional 
na presença da incerteza.  

“A indexação informal é apresentada como um comportamento 
racional em situações cronicamente inflacionárias, e a rigidez 
neste tipo de comportamento é mostrado ser um procedimento 
igualmente racional. Dada a incerteza em torno das decisões de 
preços em economia com alta e crônica inflação, a indexação 
emerge como uma regra de decisão racional” (Bresser & Lima, 
1996: 36). 

A Teoria da Inflação Inercial, à semelhança da tradição 
estruturalista latino-americana, apresenta o processo inflacionário 
derivado de conflito distributivo. Os trabalhadores exigem a 
restauração do pico do valor real dos salários através da negociação 
direta, da greve e/ou da lei salarial. 



Em contrapartida, os empresários aumentam os preços nos 
períodos entre os momentos de reajuste, para recuperar o máximo 
de lucro real recebido anteriormente. Ocorreu no momento 
imediatamente antecedente ao reajuste salarial, quando os salários 
reais estavam em seus pisos.  

O pico de renda do trabalhador é o piso de renda do capitalista 
– e vice-versa. Pode-se usar a metáfora da “gangorra” para ilustrar 
esse modelo.   

Dessa forma, após cada reajuste de salário nominal, os 
empresários remarcam preços, buscando a redução paulatina do 
salário real efetivamente pago. Se, ao longo do tempo entre diversos 
dissídios coletivos, permanece o mesmo salário real médio, significa 
os preços relativos médios estarem constantes.  

A inércia inflacionária representa a compatibilidade distributiva 
no contexto hipotético da relação entre lucros e salários. 

Os teóricos inercialistas defendiam o foco das políticas de 
combate à inflação ser deslocado da geração de choques de demanda 
deflacionários para a elaboração de mecanismos capazes de permitir 
a quebra da tendência inercial da inflação.  

A diferença entre a Proposta de “Choque Heterodoxo”, onde se 
alcançava a compatibilidade distributiva pelo suposto congelamento 
pelas rendas médias reais, imposto pelo governo, e a Proposta Larida 
de “Moeda Indexada” era clara. Nesta, havia um aparente caráter não 
compulsório da fórmula de conversão baseada em valores reais 
médios (Arida & Lara Resende, 1986). Supunha-se a compatibilidade 
distributiva ser obtida pelas “forças de mercado”.  

Essa suposição ocorria devido ao estudo das experiências 
concretas dos finais das hiperinflações. Concluiu-se, em todas elas, 
havia, voluntariamente, o repúdio à moeda doméstica hiper 
desvalorizada em troca do uso da moeda estrangeira, pelo menos 
inicialmente, como reserva de valor e unidade de conta.  

A taxa de inflação relevante passava a ser expressa nessa 
“nova” moeda. A inflação na “velha” moeda nacional deixava de 
importar.  



Nesta situação, bastaria fazer uma reforma monetária com uma 
paridade cambial fixa (e com reservas internacionais para sustentá-
la) entre a “nova” moeda nacional e a moeda estrangeira. Assim, 
subitamente, se extirparia a memória inflacionária contida na velha 
moeda. 

Portanto, na Teoria da Inflação Inercial, só há relevância para o 
fenômeno da oferta de moeda endógena enquanto ela for um fator 
sancionador da inflação. A hiperinflação é apresentada como um 
fenômeno monetário, ligado não à pretensa oferta de moeda, como 
propunha a ortodoxia, mas às disfunções da moeda nacional. 

3.3. Teoria da inflação acelerada 

Quando o problema passou a ser explicar os choques 
inflacionários, com alterações de preços relativos, e as acelerações 
inflacionárias, após os choques heterodoxos, ganharam evidência, no 
campo heterodoxo, as interpretações pós-keynesianas.  

A adaptação originária de “ideias de fora” ao lugar (e ao tempo) 
foi de Frenkel (1990), em uma variante do estruturalismo latino-
americano, onde se questionava a relevância dos modelos cost-push, 
núcleo de boa parte da literatura keynesiana. Seu tema central era o 
comportamento empresarial em curto prazo, durante um contexto de 
alta incerteza, com um modelo onde se incluía decisões de preço, 
expectativas e riscos.  

Prescindia da análise de equilíbrio, pois enfocava o problema 
inflacionário em termos de um processo histórico. Fazia uma análise 
do fundamento microeconômico do comportamento de curto prazo 
dos agregados de preços. 

O pensamento pós-keynesiano supunha os mark-up serem 
estáveis a curto prazo e insensíveis aos movimentos da demanda. 
Mas esta hipótese de constância dos mark-up reduzia o mercado de 
preços administrados ao papel de transmissor passivo de impulsos 
inflacionários gerados em outras partes do sistema econômico (por 
exemplo, variação do custo do trabalho).  



Em oposição a esta visão do fenômeno inflacionário, o modelo 
de Frenkel supunha um papel ativo do mercado de preços 
administrados. No caso, referia-se aos administrados por oligopólios. 

Sustentava as decisões de preços das empresas jogarem um 
papel autônomo no processo inflacionário através de variações de 
curto prazo dos mark-up. Ocorriam em função de mudanças 
significativas de informação, nível de incerteza e considerações de 
risco. 

Haveria dois riscos de perda nas decisões de preço pelo 
produtor, devido à expectativa inflacionária incerta:  

1. risco de renda por causa da incerteza sobre a demanda: não 
podendo vender toda a produção ao preço superestimado ao 
qual era oferecida, haveria um custo de imobilizar o capital 
líquido alocado na parte da produção não vendida, ou seja, um 
excesso de estoque e assim dependeria da estrutura das taxas 
de juros e do custo oportunidade do estoque sobre 
dimensionado ele passar a integrar a oferta futura ou ser 
liquidado.  

2. risco de capital: seria devido à subestimativa do preço futuro do 
insumo, com a fixação de um mark-up insuficiente para a 
reposição de estoque necessário e manter o nível de produção, 
implicando em descapitalização.  

A conclusão mais geral do modelo de Frenkel era, ante uma 
expectativa inflacionária alta e incerta, entre o risco de subestimar a 
inflação do preço do insumo e o risco de sobre estimar a inflação, as 
decisões de preço optavam por este último. 

Sob condições de inflação crônica e incerteza normal, o cálculo 
de preços é realizado com um mark-up constante sobre os custos 
variáveis, ajustados pela taxa de inflação esperada. Mas a 
expectativa de taxa de inflação anormalmente alta quebra as 
condições de normalidade (Tavares & Belluzzo, 1986).  

Com choque inflacionário, aumenta o nível de incerteza, 
tornando maiores os riscos das decisões de preço. Para a 
minimização de riscos, as margens de lucro unitárias são elevadas, 
compensando a perda de lucros, devido às menores vendas. Em 



outros termos, há um teste do teto do mark-up aceitável pelo 
mercado. 

A manutenção de estoques excedentes depende de:  

1. os custos de manutenção dos estoques;  

2. a preferência pela liquidez dos vendedores;  

3. a expectativa de vender mais caro, acima do preço de 
aquisição.  

Logo, a especulação nas decisões de preços envolve 
expectativas incertas. Elas se realimentam a respeito dos preços 
futuros. 

Levantei também a hipótese de “a inflação brasileira responder 
também a uma lógica estritamente financeira” (Costa, 1990). 
Posteriormente, em Belluzzo & Almeida (1990), esta generalização da 
referência à taxa nominal esperada de juros de curtíssimo prazo 
como critério para os ajustes de preços foi denominada de 
“financeirização dos preços”.  

A taxa de juros funcionaria como o rendimento alternativo do 
capital não-imobilizado, com uma arbitragem entre o mercado de 
bens e serviços, de um lado, e o mercado de ativos financeiros, de 
outro. Quanto mais alta a taxa de juros, mais se estimularia a 
elevação das margens de lucro.  

Paralelamente, com a obtenção de riqueza financeira, as 
empresas não-endividadas, capitalizadas e líquidas teriam melhores 
condições de sustentar estoques não colocados no mercado àqueles 
preços elevados. Em consequência, a política de altas taxas de juros 
teria um resultado contraditório no combate à inflação. 

Os juros esperados da “quase-moeda indexada” cumpriria uma 
função semelhante à da “dolarização”, em contextos de hiperinflação, 
sem referência direta à moeda estrangeira, mas indireta via relação 
juros-câmbio. As expectativas inflacionárias influenciariam não só o 
custo de reposição do estoque, mas também o juro mercantil, 
cobrado em venda a prazo.  



Na formação do preço a prazo, o empresário levaria em conta a 
alternativa de vender à vista e aplicar os recursos derivados da 
realização dessa venda no mercado financeiro. Não seria racional, na 
busca de maximização de lucro, cobrar menos juro mercantil e obter 
uma receita operacional menor face à possível de receber de receita 
financeira. Seria custo de oportunidade. 

3.4. Teoria da hiperinflação 

Face às obscuras fronteiras entre alta inflação e hiperinflação, 
traçadas pelos ortodoxos, como constituísse somente um fenômeno 
quantitativo, a abordagem pós-keynesiana trata-o como fenômeno 
qualitativo, onde há mudanças comportamentais e no sistema de 
contratos (Carvalho, 1990).  A hiperinflação é vista como um modo 
de formação de preços.  

A principal determinante das decisões correntes de precificação 
passa a ser a expectativa de inflação futura, diferente da passada e 
da corrente. A destruição da base para a formação de contratos pode 
levar, em alguns casos, à interrupção do processo de trocas. 

Há dois estágios na hiperinflação: 

1. as expectativas divergentes da inflação resultam em políticas 
de preços inconsistentes, provocando o desequilíbrio de preços 
relativos e um sistema de preços caótico com o processo de 
crescimento descontrolado (não antecipado) dos preços; 

2. a difícil previsão dos preços vigentes na época da quitação dos 
contratos leva ao grande encurtamento dos prazos dos 
contratos e à cotação dos preços em moeda estrangeira 
(dolarização); a generalização da nova unidade de conta produz 
ajustes praticamente simultâneos com base nessa unidade 
comum, configurando um novo conjunto (experimental) de 
preços relativos de equilíbrio (compatibilidade distributiva).  

São implicações da hiperinflação: 

1. conversão das transações para preços estáveis em outra 
unidade de conta, produzindo uma nova compatibilidade 
distributiva; 



2. adoção do indexador “instantâneo”, dado pela cotação cambial, 
permitindo a fixação do câmbio sancionar o realinhamento de 
preços relativos; 

3. tornar inócuas as estratégias individuais de ganhar posição com 
persuasão ou aceitação social de qualquer forma de 
estabilização. 

Logo, a dolarização, embora altere o regime de alta inflação, é 
também a pré-condição para a estabilização inflacionária, pois a 
economia recupera algum grau de coordenação. O fundamento das 
políticas de estabilização do tipo heterodoxo está na capacidade de 
provocarem uma quebra no modo de formar expectativas, buscando 
a coordenação das decisões individuais de preços através de um sinal 
emitido sobre o futuro.  

Há, então, a substituição da coordenação dada pela taxa 
passada de inflação (caso da inflação inercial) ou da descoordenação 
provocada pela pluralidade de indexadores (caso da inflação 
acelerada). 

Há um processo gradual de substituição de indexadores de 
acordo com o ritmo inflacionário: 

1. indexador ex-post = f( custo ) => manutenção da margem de 
lucro histórica; 

2. indexador inercial = f( índice geral de preços ) => reposição 
das perdas passadas; 

3. indexador aceleracionista = f( índice de preço-guia ) => 
acompanhamento da liderança de preços; 

4. indexador ex-ante = f( expectativa de inflação ) => reposição 
futura dos estoques e formação do preço a prazo; 

5. indexador instantâneo = f( dólar paralelo ) => evitar 
defasagens. 

A necessidade da âncora é dar um elemento coordenador dos 
preços relativos em moeda forte, oferecendo previsibilidade para 
aumentos futuros [forward looking]. Os preços cotados em uma nova 
“moeda” (ancorada ou lastreada em câmbio fixo) reduzem as 



variações de preços relativos e produzem um rápido alinhamento aos 
preços internacionais. 

  
3.5. Plano de estabilização heterodoxo 

A Proposta da Moeda Real (dolarizada) é uma tentativa de 
reproduzir a lógica da hiperinflação sem ser necessário vivê-la na 
prática (Lopes, 1989). A ideia é criar uma moeda com valor estável, 
como alternativa à moeda estrangeira.  

A sociedade pode emigrar para esta nova moeda, em processo 
controlado de desindexação. O problema real é achar o mecanismo 
para fazer a coordenação das expectativas, ou seja, o mecanismo 
para induzir a indexação pelo dólar no setor onde esta não avançou 
espontaneamente. 

A alternativa escolhida foi constituir, temporariamente, um 
sistema bi-monetário, com uma nova moeda como unidade de conta. 
O pressuposto básico era, se os preços eram estáveis com relação a 
uma determinada moeda indexada ou dolarizada, então melhor ser 
esta uma moeda nacional.  

Acreditava-se na possibilidade de introduzir gradualmente uma 
nova moeda como unidade-de-conta. Depois, com a fixação da 
paridade cambial, a inflação representada nessa nova moeda 
(simulacro do dólar) se tornaria nula por construção. 

Um plano de estabilização em regime de alta inflação necessita 
de um estímulo artificial, para criar as condições próprias à 
estabilização. Um processo de hiperinflação programado não se 
detém espontaneamente.  

A condição necessária para seu término é um choque 
estabilizador via administração da taxa de câmbio, ou seja, a âncora 
cambial. Pode ocorrer por fixação do câmbio ou por banda cambial. 

A dolarização programada da economia brasileira, além das 
condições macroeconômicas e internacionais favoráveis, foi crucial 
para o sucesso do plano de estabilização. Distinguiu o país daqueles 
latino-americanos com uma hiperinflação aberta, devido à dolarização 
descontrolada.  



O Plano Real, em 1994, distinguiu entre seus cidadãos quem 
tinha conta corrente em banco, corrigida diariamente pela URV 
(indexador diário de acordo com a taxa de inflação esperada no mês 
pro rata), e quem só podia se utilizar de papel-moeda. Este sofria 
uma hiperinflação de quase 50% ao mês!   

Para esse relativamente menor ônus social para a parcela mais 
rica da população (“com contas correntes”), houve – como queríamos 
demonstrar – relevante contribuição do economista brasileiro. 

Talvez seja na área de conhecimento sobre o fenômeno 
inflacionário onde os autores brasileiros tenham dado maior 
contribuição ao pensamento econômico. Possíveis explicações para 
isso seriam:  

1. a abertura para ideias teóricas vindas de fora,  

2. a aplicação destas teorias puras, adequando-as ao contexto 
histórico, socioeconômico e institucional brasileiro, e  

3. a crítica construtiva das ações de política econômica pretéritas.  

Deve-se salientar, ao contrário de outras experiências latino-
americanas, mesmo durante o regime ditatorial não se conseguiu, no 
Brasil, estancar o debate econômico acadêmico. Essa resistência 
política foi muito relevante para respaldar a política econômica da 
fase de democratização.  

É verdade a economia brasileira, em certos períodos, ter se 
transformado em um “laboratório social”, onde os “cientistas 
econômicos” examinaram o fracasso (apesar de sucessos 
momentâneos) e o ônus social de suas “experiências”, reavaliando 
suas propostas. Foi um processo experimental de tentativas-e-erros. 

4. Conclusão 

Este artigo-resenha buscou mostrar a compatibilidade do 
horizontalismo com a preferência pela liquidez, o racionamento do 
crédito e os mark-ups flexíveis na formação das taxas de juros. Além 
disso, enfrentou outros persistentes questionamentos por parte de 
autores identificados com o pós-keynesianismo fundamentalista.  



Sugeriu complementar o enfoque microeconômico das decisões 
com o enfoque macroeconômico do circuito monetário.  

Levantou a hipótese de o debate entre as correntes pós-
keynesianas se encerrar no confronto entre o “individualismo 
metodológico” e o “holismo metodológico”. Se assim é, talvez seja 
possível reconhecer, sob uma aparente polarização antagônica entre 
fundamentalismo e horizontalismo, ambos pós-keynesianos, esteja 
uma necessária complementaridade entre distintos pontos-de-vista. 

Embora a inflação de demanda não seja rejeitada como 
explicação, em pleno emprego, os autores pós-keynesianos dos 
países cujas economias não são cronicamente inflacionárias, 
geralmente, consideram a inflação como um fenômeno de pressão de 
custos (Lavoie, 1996). Viu-se, neste trabalho, os pós-keynesianos 
latino-americanos, superando essa dualidade confusa para muitos 
(Machlup, 1978), enfatizam, por um lado, o comportamento inercial 
na remarcação dos preços, por outro, o procedimento racional na 
decisão de preços, em contexto de expectativas incertas. 

Os horizontalistas concordam com outros pós-keynesianos a 
respeito da não-neutralidade da moeda – o não atendimento da 
demanda de crédito pode refrear a expansão. Se os empreendedores 
não podem obter contratos adicionais de crédito bancário, quando, no 
agregado, desejam aumentar suas posições de capital de giro, para 
expansão do fluxo de produção, então, eles não serão capazes de 
pagar suas obrigações, antes do produto adicional ser completado e 
vendido.  

Isso pode ocorrer mesmo com a preferência pela liquidez do 
público invariável. Nesse caso de ausência de criação adicional de 
moeda bancária, através de refinanciamentos, os empreendedores 
não ficam dispostos a assinar novos contratos de emprego – e o 
crescimento do emprego, em longo prazo, é obstruído, mesmo se a 
esperada demanda efetiva futura for suficiente para garantir 
expansão. 

Por outro lado, o mesmo sistema bancário, capaz de 
providenciar um quadro financeiro facilitador da transição a maiores 
fluxos de produção e emprego, é também capaz de suportar 
passivamente forças inflacionárias, devido à acomodação de 
demandas inflacionárias. Ele não distingue entre acréscimos da 



demanda de empréstimos de capital de giro, devido ou ao aumento 
de emprego, associado com a ampliação do fluxo de produção, ou aos 
maiores custos por unidade de produção, por causa da inflação. 

Em regime de alta inflação, a partir desse poder de criar moeda 
via crédito, os bancos o extrapolam, financiando também aquilo sem 
ser considerado uma atividade produtiva eficiente, no sentido de 
possuir competitividade mercantil. A oferta de moeda creditícia 
endógena antecipa a validação social, quando ainda é incerto se os 
preços dos produtores serão aceitos.  

Isso leva a muitas empresas, sem produtividade socialmente 
adequada, terem uma sobrevivência artificial. Conduz a uma má 
alocação social de recursos. 

Se o horizontalismo sugere a criação de moeda creditícia ser 
endógena, isto é, com sua oferta efetivamente determinada pela 
demanda – aquela não existindo sem esta, embora esta última possa 
existir sem ser atendida por aquela –, não quer dizer, porém, toda a 
emissão de crédito ser, automaticamente, bem fundada. Isto vai 
depender do resultado dos negócios.  

Mas o regime da moeda creditícia endógena permite “diferir” a 
realização das perdas sob forma de excesso de estoques não 
planejados. Elas passam a ser financiadas por novos créditos. 

Com a escamoteação do risco da venda (perda real de renda), 
o risco do negócio capitalista acaba sendo adiado para quando o fluxo 
de renda nominal, gerado pela venda de mercadorias, ser convertido 
em poder de compra, para fazer frente às necessidades de consumo 
e/ou de reposição de estoques. Em regime de alta inflação, esse fluxo 
de renda real fica insuficiente.  

Aí, os empresários tornam a aumentar seus preços de venda, 
porque o sistema de crédito o atende. Desse modo, a oferta de 
moeda creditícia endógena sanciona a propagação da inflação. 

Portanto, a expansão monetária, devida ao sistema bancário 
multiplicar moeda, não é a causa da inflação, como propõe a Teoria 
Quantitativa da Moeda. A oferta de moeda endógena é uma condição 
permissiva ou sancionadora, pois valida sem estimular os aumentos 
dos preços das mercadorias, motor da inflação. 
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