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Esta introdução serve para enunciar o tema principal da tese e os seus pontos-chave, 

incluindo-se inicialmente uma referência histórica a esse tema. As referências à 

literatura mencionadas nesta introdução são restringidas ao mínimo, precisamente para 

mais facilmente se perceberem os propósitos da tese. As introduções a cada um dos três 

capítulos que se seguem (o primeiro e o terceiro, principalmente) relacionam de uma 

forma mais abrangente os assuntos aqui abordados com a literatura, alargando, assim, o 

leque de referências à mesma. 

 Esta tese está dividida em duas partes distintas. O seu tema unificador é a 

hipótese da neutralidade monetária. Já, pelo menos, desde Hume que os economistas 

debatem se alterações na quantidade de moeda têm ou não efeito sobre as variáveis reais 

de uma dada economia, tais como consumo, salários, investimento e produto. David 

Hume (1752) argumentava que alterações na quantidade de moeda numa economia 

influenciavam, de facto, as variáveis reais, mas apenas durante um certo período de 

ajustamento. A sua explicação para esta não neutralidade apoia-se na sua observação 

que, após se dar a entrada de nova moeda na economia, os preços não se ajustam 

imediatamente a essa nova quantidade de moeda; antes uns preços ajustam-se mais 

depressa que outros. Isto é, numa fase inicial, e devido a um certo grau de rigidez nos 

preços, haveria uma alteração não só dos preços absolutos mas também dos preços 

relativos. Contudo, para este autor “it is only in this interval or intermediate situation, 

between the acquisition of money and rise of prices, that the increasing quantity of gold 

and silver [moeda] is favourable to industry” (pp. 37-38). 

De resto, e apesar de no chamado “modelo clássico” estático a moeda evidenciar 

neutralidade, devido a apresentar uma curva da oferta agregada vertical e, logo, 

deslocações na curva da procura agregada induzidas por alterações na quantidade de 

moeda provocarem alterações apenas no nível de preços e não no produto, a suposição 

de que a moeda não era neutra constituía um ponto de vista muito comum entre os 

chamados economistas clássicos. Humphrey (1991), por exemplo, a partir dos escritos 

de onze autores clássicos de nomeada, desde David Hume até Robert Torrens, lista um 

conjunto de dez causas possíveis para a não neutralidade monetária citadas por estes 

autores. Dos onze autores clássicos citados por Humphrey, apenas James Mill rejeita 

inteiramente que a moeda tenha alguma influência real na economia. Ricardo e 

Wheatley, embora considerassem que a quantidade de moeda não exercia qualquer 
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efeito no nível de produto agregado da economia, consideravam, contudo, que esta tinha 

efeitos redistributivos ao nível do rendimento. 

Quando se fala em neutralidade monetária tem que se especificar 

necessariamente como é que a nova moeda entra na economia. Se há uma distribuição 

proporcional de moeda a mais por todos os agentes ou se apenas alguns indivíduos 

recebem, em primeira instância, essa nova moeda; se a nova moeda entra através do 

mercado de crédito ou através de transferências directas para os agentes económicos; se 

é a quantidade de moeda que é directamente manipulada ou se é, antes, a taxa de juro 

nominal que é fixada num determinado nível e a quantidade de moeda no mercado de 

crédito acomoda-se à procura nesse mercado. A questão sobre se a neutralidade da 

moeda é uma proposição válida depende, pois, da forma como essa questão é colocada 

concretamente nos modelos de análise. 

Nesta dissertação, estudamos a hipótese da neutralidade monetária sob dois 

prismas diferentes, aos quais correspondem cada uma das duas partes em que esta se 

divide. 

 

I. Num modelo macroeconómico com crédito 

Na primeira parte o problema central que pretendemos analisar, e que também está na 

base de uma literatura já antiga sobre ciclos económicos, a Austrian Business Cycle 

Theory
1
 (ABCT), é este: Suponhamos que todas as transacções a crédito são efectuadas 

em moeda fiduciária (não conferindo de per se utilidade aos agentes) e intermediadas 

por um banco representativo (a que chamamos Banco Central) ao qual, adicionalmente, 

atribuímos a capacidade de emitir essa moeda (a um custo negligenciável). O que 

acontece quando o Banco Central interfere no mercado de crédito estabelecendo uma 

taxa de juro (nominal) diferente daquela que resulta do encontro entre a oferta e procura 

de crédito sem essa interferência?  

Para responder a esta questão de política monetária elaboramos um modelo de 

equilíbrio geral com três agentes representativos (capitalistas, trabalhadores e 

empresários) onde é calculada, em primeira instância, e sem a interferência do Banco 

Central, a taxa de juro de equilíbrio. Seguindo a terminologia de Wicksell (1898, 1906, 

1907) denominamos aquela taxa de equilíbrio de taxa de juro natural. A seguir 
                                                 
1 Ver nota 3 de rodapé na introdução ao capítulo 1 para consulta de referências. 
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analisamos as implicações para o modelo quando a taxa de juro é agora fixada num 

nível superior ou inferior ao da taxa de juro natural. 

As consequências para a economia desta alteração de carácter exógeno na taxa 

de juro dependem da especificação concreta do modelo. O que distingue o primeiro do 

segundo capítulos nesta primeira parte é que no primeiro capítulo o nível de produto 

agregado é constante ao longo do tempo, ao passo que no segundo capítulo esse nível de 

produto é variável. Justificamos o facto de incluir um capítulo com produção fixa pelo 

facto de, por um lado, esta ser uma especificação comum na literatura macroeconómica 

e, por outro lado, este capítulo servir para introduzir mais facilmente o leitor desta tese 

ao segundo capítulo, que é, do ponto de vista formal, mais exigente que o primeiro. De 

resto, o segundo capítulo deve ser considerado como uma expansão do primeiro e como 

tal deve ser lido após o primeiro. Por este facto, o segundo capítulo adopta um estilo 

mais conciso e evita repetir ideias já avançadas no primeiro capítulo. Assim, no 

primeiro capítulo as implicações da política monetária são discutidas ao nível da 

distribuição de rendimentos entre os agentes enquanto no segundo capítulo pode já 

estabelecer-se uma relação de causa-efeito entre a política monetária e variações no 

nível de produto. 

Também em cada um dos capítulos é formalizada uma economia sem moeda. 

Isto traz a vantagem de se poder perceber as implicações da introdução da moeda num 

dado modelo representativo de uma economia2. Numa economia monetária, se o Banco 

Central intervier no mercado de crédito fixando a taxa de juro num certo nível, a 

consequência que daí advém é que a procura e oferta de crédito, em termos nominais, 

vão se alterar. Se o Banco Central nada mais fizer, existirá um excesso de procura ou de 

oferta naquele mercado. Mas, o Banco Central, por construção, tem a capacidade de 

emitir moeda. Este facto confere-lhe a possibilidade de, após fixar a taxa de juro, entrar 

activamente no mercado de crédito fornecendo ou aceitando moeda consoante haja aí 

um excesso de procura ou de oferta dessa moeda. Esta constatação permite-nos manter a 

                                                 
2 Wicksell (1898, p. 102), para definir o conceito de taxa de juro natural, estabelece o seguinte paralelo 
entre uma economia monetária e uma não monetária: “There is a certain rate of interest on loans which is 
neutral in respect to commodity prices, and tend neither to raise nor to lower them. This is necessarily the 
same as the rate of interest which would be determined by supply and demand if no use were made of 
money and all lending were effected in the form of real capital goods. It comes to much the same thing to 
describe it as the current value of the natural rate of interest on capital.” Mais à frente pode constatar-se 
que nos modelos que elaboramos as taxas de juro naturais referentes àquelas duas economias são 
equivalentes. 
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formalização do equilíbrio geral mesmo numa economia com fixação exógena de taxa 

de juro. Este facto facilita grandemente a análise, já que podemos usar um tipo de 

modelo de equilíbrio geral dinâmico bem estabelecido na literatura e que está na base 

dos modelos monetários mais recentes (ver Walsh , 2003).  

No modelo sem moeda, por outro lado, existe apenas um bem na economia e, 

portanto, este é também o bem transaccionado no mercado de crédito3. Este facto 

implica que a fixação da taxa de juro (que neste caso é uma taxa real) gere 

inevitavelmente desequilíbrio no mercado de crédito já que não existe um outro 

mecanismo corrector desta situação. Como tal, em presença de fixação exógena de taxa 

de juro (não nos preocupamos em especificar quem fixa a taxa) a resolução do modelo, 

de modo a traçarem-se as consequências daquela alteração exógena, não pode ser 

efectuada num quadro de equilíbrio geral havendo antes a necessidade de se lidar 

explicitamente com o desequilíbrio nos mercados. Neste caso usaremos a especificação 

comum onde a quantidade transaccionada em cada mercado é a parte curta, i.e, se para 

um dado valor para a taxa de juro a procura num mercado for de d unidades e a oferta 

for de s unidades, a quantidade transaccionada nesse mercado será ou de d unidades ou 

de s unidades, consoante exista um excesso de oferta ou de procura, respectivamente. 

No seguimento destas observações vejamos o que acontece, por exemplo, 

quando a taxa de juro é fixada num valor inferior ao da taxa de juro natural (este caso 

tem um interesse particular pois é o mais estudado pela ABCT). Como já referimos, o 

modelo4 que usamos assume três agentes representativos: capitalistas, trabalhadores e 

empresários. Os capitalistas têm como única função poupar, canalizando essa poupança 

para o mercado de crédito onde as empresas procuram aí fundos de modo a financiarem 

a sua aquisição de factores de produção – tempo de trabalho (assumimos, por razões 

explicadas à frente, que no início de cada período a empresa terá que recorrer sempre a 

                                                 
3 Ver Wicksell (1898, p. 103):” For the sake of simplicity it will be assumed that the present owners of 
the available consumption goods are capitalists (…). It may be supposed in theory that the entrepreneur 
borrows these consumption goods from the capitalists in kind and then pays them out in kind in the shape 
of wages and rents. At the end of the period of production he repays the loan out of his own product, 
either directly or after exchanging it for other commodities (relative prices being assumed to remain 
unaltered). If this procedure were adopted by all entrepreneurs who work with borrowed capital, 
competition would bring about a certain rate of interest that would have to be paid to the capitalists in the 
form of some commodity or other. The amount of this rate of interest would be determined by the ‘supply 
and demand’ for capital.” 
4 A palavra modelo é aqui usada no singular com o propósito de transmitir a ideia de que assumimos um 
modelo básico fundamental que é transversal a todos os modelos que usamos na primeira parte da tese, 
sendo que estes outros modelos representam extensões ou ligeiras modificações do modelo básico.  
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este tipo de financiamento). Vejamos o que acontece quando a análise desta situação é 

efectuada no quadro do modelo sem moeda e oferta de trabalho variável, do qual 

depende o nível de produto. Esta descida da taxa de juro implica uma alteração dos 

termos de troca entre consumo presente e consumo futuro a favor do consumo presente. 

Os capitalistas vêem, portanto, reduzido o seu incentivo à poupança, preferindo antes 

aumentar o seu consumo presente. Esta redução da poupança faz com que diminua a 

quantidade oferecida no mercado de crédito. Assim, embora as empresas, devido a esta 

redução da taxa de juro, prefiram até aumentar o seu financiamento, ficam contudo 

constrangidas pela quantia (mais reduzida) que aparece do lado da oferta e vêem-se 

obrigadas a reduzir, efectivamente, o preço pago pela sua contratação de factores de 

produção, nomeadamente salários. Esta redução dos salários faz diminuir a oferta de 

trabalho o que, por sua vez, faz reduzir o produto da economia. 

Mas vejamos agora o que acontece no modelo com moeda. Neste caso, a 

redução imposta pelo Banco Central na taxa de juro nominal faz aumentar a procura de 

crédito por parte das empresas. Se o Banco não interviesse no mercado de crédito, esta 

procura seria, contudo, frustrada pela redução da oferta de crédito pelos capitalistas que, 

àquela nova taxa, preferem trocar poupança (consumo futuro) por consumo presente. 

Mas agora o Banco dispõe-se a emitir a quantidade de moeda que está em excesso de 

procura no mercado de crédito. Isto faz com que as empresas aumentem, efectivamente, 

o seu financiamento, subindo desta forma (como veremos no capítulo dois) os salários 

reais pagos aos trabalhadores. Assim, aumentam a oferta de trabalho e o nível de 

produto agregado da economia. Isto é, o resultado final é, aqui, diametralmente oposto 

ao resultado obtido no modelo sem moeda. E isto permite-nos perceber qual a causa 

para esta distinção entre os resultados de um modelo e de outro. É que na economia 

monetária o Banco Central interfere de forma crucial no financiamento da economia 

substituindo-se em parte aos capitalistas no papel de oferente de crédito. 

Vimos assim uma aplicação possível do modelo que elaboramos na primeira 

parte desta tese. Em geral, veremos, em diferentes ambientes (oferta de trabalho fixa ou 

variável, consideração ou não de acumulação de capital físico, etc.), ao longo dos dois 

capítulos que compõem a primeira parte, as consequências para a economia da fixação 

exógena da taxa de juro num nível diferente do nível da taxa de juro natural. Temos 

portanto uma panóplia diversa de resultados consoante o tipo de ambiente considerado e 
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seria exaustivo estar aqui a enunciar esses resultados, pelo que remetemos o leitor para 

as conclusões (e introduções também) dos dois capítulos. Contudo, ao longo do corpo 

de texto daqueles dois capítulos estes resultados são sintetizados e destacados na forma 

de proposições devidamente numeradas. 

Do exposto fica também claro que existe um espaço (não explorado neste 

trabalho) para a ligação destes modelos a uma vertente empírica no sentido que os 

resultados aqui obtidos permitem produzir afirmações concretas sobre as consequências 

de certo tipo de política monetária. Tanto mais assim é quanto à data presente muitos 

bancos centrais, a nível mundial, usam o controlo directo da taxa de juro nominal de 

referência como principal instrumento de política monetária. Mas é evidente, também, 

que uma leitura ou aplicação empírica destes modelos passa por uma aferição concreta 

do valor da taxa de juro natural. Repare-se que o próprio conceito de taxa de juro 

natural acaba por não ter uma acepção definitiva. O facto de se dizer que é uma taxa de 

equilíbrio constitui uma definição demasiado vaga pois faz depender essa definição, em 

princípio, dos modelos específicos que são usados na sua determinação (em todos os 

modelos que aqui usamos a taxa de juro natural depende apenas de um parâmetro de 

preferência intertemporal associado aos capitalistas, empiricamente não mensurável). 

Isto mesmo já era reconhecido por Wicksell (1898, p. 189): 

 

 “This does not mean that the banks ought actually to ascertain the 
natural rate before fixing their own rates of interest. That would, of 
course, be impracticable, and would also be quite unnecessary. For the 
current level of commodity prices provides a reliable test of the 
agreement or diversion of the two rates.” 
 

É frequente, pois, a literatura empírica que aborda a taxa natural e o seu cálculo 

usar como definição operacional de taxa de juro natural, uma estimativa da taxa real à 

qual o produto actual é igual ao produto potencial e a inflação é estável5. (ver Andres et 

al (2007) e Laubach et al (2003)). 

  Uma nota também para referir que na literatura monetária mais recente o 

conceito de taxa de juro natural tem desempenhado um papel igualmente central nos 

                                                 
5 Nos modelos que usamos na primeira parte a taxa de juro nominal natural coincide com a taxa de juro 
real natural dado que no modelo monetário a taxa de inflação em equilíbrio é de zero. 
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chamados modelos Novo-Keynesianos6. A hipótese distintiva destes modelos é a da 

rigidez de preços. Isto é, num modelo típico Novo-Keynesiano (que é um modelo de 

equilíbrio geral) o equilíbrio é obtido não pelo ajustamento de preços de modo a 

igualar-se oferta e procura mas, antes, o produto é determinado pela procura ao preço 

fixado pelos vendedores (tipicamente agindo em concorrência monopolística). Nestes 

modelos a taxa de juro natural é a taxa de juro real de equilíbrio consistente com 

perfeita flexibilidade de preços. Por outro lado, nestes modelos a política monetária do 

Banco Central assenta na manipulação directa da taxa de juro nominal. Assim, a questão 

central dos Novos Keynesianos em relação ao papel da taxa de juro natural é como, 

num mundo (modelo) com preços rígidos, a política monetária óptima do Banco Central 

deve ser orientada tendo em conta a informação prestada pela taxa de juro natural (ver 

Taylor, 1999). De certo modo esta questão relaciona-se implicitamente com os 

resultados que obtemos neste trabalho, já que ao descrevermos as consequências de uma 

fixação da taxa de juro num certo nível estamos implicitamente a responder à questão 

de quanto deve ser o valor da taxa de juro de modo a atingir-se certos objectivos para a 

economia. De qualquer forma, o modelo monetário que aqui elaboramos, para além de 

ser um modelo com preços perfeitamente flexíveis, tem muitas diferenças de carácter 

formal em relação aos modelos Novo-Keynesianos (mais detalhes na introdução ao 

capítulo um).  

 De referir também que, em ambos os capítulos que compõem a primeira parte da 

tese, estudamos também os efeitos de uma política monetária assente na manipulação 

directa da quantidade de moeda que é transaccionada no mercado de crédito (em 

alternativa à manipulação directa da taxa de juro). Aí, poderá constatar-se que esta 

política afecta a economia precisamente e exclusivamente através da alteração que 

induz na taxa de juro nominal, sendo que esta última se constitui aqui como o efectivo 

mecanismo de transmissão da política monetária. Daqui segue-se uma análise 

semelhante à efectuada para o caso da condução da política monetária efectuada através 

da manipulação directa da taxa. 

 Por último, no final do capítulo dois introduzimos o factor de produção capital 

físico, juntamente com a sua acumulação ao longo do tempo. Demonstra-se que, num 

modelo com investimento em capital físico, na ausência de uma ligação entre o salário 

                                                 
6 Ver referências na introdução ao capítulo 1. 
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real e a taxa de juro nominal, a política monetária é neutral em relação ao produto total 

(embora não o seja em relação à distribuição do rendimento). 

 

II. Num modelo de troca com transacções em desequilíbrio 

Na segunda parte desta tese, capítulo três, pretendemos relacionar o conceito de 

desequilíbrio com o conceito de não neutralidade monetária. Para esse efeito, 

elaboramos um modelo de equilíbrio geral com dois agentes, onde estes procedem a 

trocas entre si – um dos bens transaccionados é o bem moeda. De seguida, efectuamos a 

seguinte experiência: aumentamos exogenamente a quantidade de moeda na posse dos 

dois agentes de uma forma proporcional. O que acontece a seguir no modelo? A 

resposta é: todas as afectações de bens (excepto as da própria moeda, obviamente) entre 

os agentes mantêm-se precisamente as mesmas em relação à situação que vigorava 

antes da injecção de moeda. A moeda, nesta experiência e neste modelo é, portanto, 

neutra. O ponto crucial agora é este: tomemos de novo o mesmo modelo mas em vez de 

se assumir equilíbrio geral assuma-se que os agentes podem trocar os bens entre si a 

preços de desequilíbrio (i.e, permita-se transacções a preços onde existe excesso de 

procura ou de oferta de determinado bem). Efectuemos agora, de novo, o mesmo tipo de 

experiência que efectuamos anteriormente, isto é, aumentemos proporcionalmente, de 

forma exógena, a quantidade de moeda na posse dos dois agentes. O que acontece 

agora? A resposta é: ao passo que com equilíbrio geral este aumento de moeda era 

neutral, agora, com transacções em desequilíbrio, o padrão de afectações de bens entre 

os agentes vai sofrer, efectivamente, uma alteração em relação à situação que vigorava 

antes da injecção monetária. A moeda é, portanto, no modelo de desequilíbrio, não 

neutra.  

 Chegamos portanto à seguinte conclusão: para um mesmo modelo, o facto de as 

transacções serem efectuadas sempre a preços de equilíbrio ou poderem ser efectuadas a 

preços de desequilíbrio torna-se essencial para se aferir se, nesse modelo, a moeda exibe 

ou não neutralidade. 

 O propósito do capítulo três é, pois, a elaboração de um modelo (com duas 

versões) onde se testa a neutralidade da moeda num ambiente de equilíbrio geral e num 

ambiente de desequilíbrio. Mais concretamente, elaboramos um modelo de troca 

bilateraral que é posteriormente resolvido com base nas hipóteses de equilíbrio geral 



 
 

10 

(modelo walrasiano) e de desequilíbrio nos mercados (modelo de non-tâtonnement; ver 

Fisher, 1983). A simulação da neutralidade da moeda, nos moldes acima referidos, é 

efectuada em dois ambientes distintos. Numa primeira versão consideramos um modelo 

estático entre períodos temporais, no sentido que os agentes efectuam as suas escolhas 

em cada período de tempo sem necessitarem de efectuar projecções intertemporais: aqui 

todos os bens são perecíveis, duram apenas um período. A segunda versão consiste num 

modelo intertemporal já que um dos bens transaccionados, a moeda, é considerado um 

bem não perecível, transportado de período para período de tempo. Veremos, no 

entanto, que o resultado sobre a neutralidade da moeda acima enunciado mantém-se em 

ambas as versões do modelo. 

 Na introdução ao capítulo três veremos que o modelo aqui elaborado se 

enquadra no espírito dos modelos de desequilíbrio (modelos de non-tâtonnement) que 

tiveram um apogeu entre os anos sessenta e princípios dos anos oitenta (Busetto , 2000) 

e que, por sua vez, surgiram na sequência da insatisfação gerada pelos modelos que 

estudavam a estabilidade do equilíbrio walrasiano (os chamados modelos de 

tâtonnement). Grosso modo, estes dois tipos de modelos distinguem-se pelo facto de no 

modelo de tâtonnement não serem permitidas transacções a preços de desequilíbrio; aí 

apenas são anunciados preços e a esses preços verifica-se se, para cada um dos 

mercados, existe excesso de procura ou oferta. Os preços em cada mercado vão sendo 

ajustados (por um leiloeiro fictício) até se atingir um equilíbrio geral. Já nos modelos de 

non-tâtonnement os agentes transaccionam entre si, em cada período de tempo, a preços 

de desequilíbrio, sendo que este processo atingirá ou não um ponto de equilíbrio. 

Essencialmente toda a literatura de non-tâtonnement acabou por voltar-se para o estudo 

das condições em que uma economia com transacções em desequilíbrio convergia para 

uma situação de equilíbrio geral, isto é, o estudo sobre a estabilidade do processo de 

ajustamento de preços. 

 Foi, precisamente, por esta literatura ter sido incapaz de produzir modelos onde 

a trajectória das variáveis da economia ao longo do tempo poderia ser efectivamente 

descrita (e não apenas os seus valores finais) que limitou a sua aplicabilidade prática e 

conduziu-a a abandonar o mainstream. Actualmente, com a evolução dos métodos 

computacionais é possível construir modelos numéricos de non-tâtonnement que 

preenchem esta lacuna. É precisamente aproveitando esse facto que os modelos de 
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desequilíbrio desenvolvidos no capítulo três são resolvidos recorrendo a simulações 

numéricas. Isso permite-nos simular as trajectórias das variáveis do modelo e aferir 

sobre o impacto de alterações monetárias exógenas na economia. Na verdade, veremos 

que só conhecendo a trajectória das variáveis podemos aferir se a moeda é ou não neutra 

pois, no limite do processo de ajustamento ao choque monetário, no modelo aqui 

construído, as variáveis reais voltam a assumir os seus valores anteriores ao choque 

monetário.  


