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DIVti

Dividendo por ação distribuído pela empresa i no momento t
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Depósitos a prazo
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Disponibilidades líquidas sobre o exterior

DLX BC

Disponibilidades líquidas sobre o exterior do BC

DLX OIFM

Disponibilidades líquidas sobre o exterior das OIFM

DLX SM

DLX do setor monetário

E

Taxa de câmbio: «quantos euros são necessários para comprar
um dólar»

E

Taxa de câmbio anunciada pelo BC em regime de câmbios fixos
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Taxa de câmbio central do Sistema Monetário Europeu
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Taxa de câmbio target das autoridades monetárias
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Taxa de câmbio forward contratada hoje (momento 0)
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Limite inferior de flutuação da taxa de câmbio no SME
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Taxa de câmbio spot atual
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Taxa de câmbio spot atual de equilíbrio
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Taxa de câmbio spot esperada para daqui a um ano (momento 1)

EU

Limite superior de flutuação da taxa de câmbio no SME

EONIA
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g
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Taxa de crescimento de uma variável X

M
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Md

Procura de moeda
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Agregado monetário M1

M2

Agregado monetário M2

M3

Agregado monetário M3
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Mercado cambial interbancário

mm

Multiplicador monetário

MMI

Mercado Monetário Interbancário

MOI

Mercado de Operações de Intervenção

OIFM

Outra Instituição Financeira Monetária

P

Nível geral de preços

P BT

Preço de um BT

T ,j

Preço de dado bem transacionável j no nosso país
ou zona monetária (dom significa domestic)

Pfor

T ,j

Preço do mesmo bem transacionável no estrangeiro
(for significa foreign)

PC

Papel comercial

PEC

Pacto de Estabilidade e Crescimento

Pdom

PPP

Purchasing Power Parity, ou seja, paridade dos poderes de compra

PPV

Prazo Para o Vencimento de uma obrigação

PR 0,N

Prémio de risco de uma OT com PPV de N anos

PRLX

Meses

Prémio de risco e liquidez para contratos no MMI a X meses.

PRLJ ,i

Prémio de risco e liquidez do ativo J emitido pelo emissor i

PRLPC ,f

Prémio de risco e liquidez do papel comercial emitido pela empresa j

Q USD

Quantidade de dólares no mercado cambial

OIFM

Outras Instituições Financeiras Monetárias

OT

Obrigação do Tesouro

R

Taxa de juro

r

Coeficiente de reservas totais

RBC

Taxa de juro do BC

R 0,N

Taxa de juro anual (YTM ) das OT com PPV = N anos

e
RN
− 1,N

Taxa de juro anual de uma OT com PPV = 1 ano que se espera hoje
que venha a vigorar no momento N – 1

RA

Taxa de juro ativa das OIFM

BT
R XMeses

Taxa de rendibilidade de um BT com PPV = X meses

RC

Taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez
overnight do BCE;

RD

Taxa de juro da facilidade permanente de depósito do BCE.

Rdom

Taxa de juro das obrigações emitidas pelo governo doméstico
(dom significa domestic)

R EUA

Taxa de juro das OT nos Estados Unidos da América

Rfor

Taxa de juro das obrigações emitidas pelo governo estrangeiro
(for significa foreign)

fw
R1,2

Taxa de juro forward contratada no momento 0 para ser usada
entre o momento 1 e o momento 2

RoMMI
/n

Taxa do MMI overnight

*
RoMMI
/n

Taxa de juro de equilíbrio no MMI overnight

*
R 6MMI
Meses

Taxa de juro de equilíbrio no MMI para contratos a 6 meses

*
RoMMI
/n j

e

Taxa de juro do MMI overnight esperada para o dia j

RN

Taxa de juro natural

OT
R XMeses

Taxa de rendibilidade de uma OT com PPV = X meses

R Obrig

Taxa de juro das obrigações

R OEP

Taxa de juro das obrigações emitidas por empresas privadas

RP

Taxa de juro passiva das OIFM

P
RX

Meses

Taxa de juro passiva das OIFM para um período de aplicação
de X meses

R PC

Taxa de remuneração do papel comercial que tem fundamento
racional

R Refi

Taxa mínima de proposta aplicável nos leilões das operações
principais de refinanciamento de BCE

R ZE

Taxa de juro das OT na zona euro

RES

Reservas

RESCaixa

Reservas de caixa

RESDepósitos no BC

Reservas das OIFM depositadas no banco central

S 0i

Valor fundamental, estimado no presente (instante anterior
ao pagamento do dividendo do momento 0), de cada ação (Share)
emitida pela empresa i

S USD

Curva de «oferta de USD e procura de euros»

SEBC

Sistema Europeu de Bancos Centrais

SGFIM

Sociedades gestoras de fundos de investimento

SME

Sistema Monetário Europeu

T

Volume de Transações numa economia

TEP

Teoria das Expetativas Puras

TPL

Teoria da Preferência pela Liquidez

TPCTJ

Teoria da Paridade Coberta das Taxas de Juro

TPDTJ

Teoria da Paridade Descoberta das Taxas de Juro

TRR 0,2

Taxa de Remuneração do Risco necessária para convencer
as famílias a comprar OT com PPV de 2 anos

TSM

Teoria da Segmentação dos Mercados

TUE

Tratado da União Europeia

UP

Unidade de participação

USD

Dólares americanos (United States Dollars)

V

Velocidade de circulação da moeda

VN

Valor nominal de uma obrigação

Y

Produto final da economia

YPE

Produto de pleno emprego

YTM

Yield to maturity

πT

Taxa de inflação dos bens transacionáveis na economia doméstica

πT

Taxa de inflação dos bens transacionáveis na economia estrangeira

πTg

Taxa de inflação target do BC

ΔX

Variação de uma variável X = X t + 1 − X

X*

Valor de equilíbrio de uma variável X

dom

for

Prefácio
As questões monetárias foram sempre das mais analisadas e debatidas
entre os que se interessaram pelos temas económicos. Ainda antes da
Economia se instituir como ciência nos finais do século XVIII, já juristas,
políticos e filósofos analisavam os fenómenos monetários sob múltiplos
pontos de vista.
Por maioria de razão, na atualidade, os temas ligados à moeda assumem uma importância primordial na Teoria Económica e em particular
na Macroeconomia.
Da globalização induzida pela liberalização da circulação de capitais,
iniciada desde os inícios dos anos oitenta do século passado, ao aumento
sem precedentes da transmissão de dados à distância em tempo real e à
verdadeira explosão da especulação monetária e cambial dos últimos
vinte anos; da emergência do fenómeno novo que é o das grandes economias abertas à instituição da moeda única europeia num espaço que à
partida não era uma zona monetária ótima, surgiram novos desafios que
exigem uma resposta da teoria económica rigorosa, sem dúvida, mas com
os pés bem assentes na terra.
O presente livro consegue justamente atingir esse rigor e essa ligação
à realidade.
Abordando teoricamente e de forma abrangente as principais questões
ligadas à criação de moeda, à determinação das taxas de juro e das taxas
de câmbio e aventurando-se inclusivamente pelos mercados financeiros, o
livro fornece-nos uma visão atualizada e muito útil dos principais resultados que a teoria económica hoje dispõe para melhor compreender este
admirável – mas instável e por vezes louco – mundo novo que a globalização criou.
Ao mesmo tempo, as questões de política económica, em particular
da política monetária, são desenvolvidas de forma equilibrada e original
dando-nos, em particular, uma visão da política monetária da zona euro

que é da maior utilidade e não apenas para os economistas académicos.
Basta olharmos para o papel da política monetária no combate à atual
crise para compreendermos o alcance e a importância de dispormos de
uma abordagem atualizada e desenvolvida desta grande e polémica questão.
«Polémica» chamamos nós e julgamos que com propriedade. Efetivamente, a política monetária de combate à atual crise delineada e executada pelo Banco Central Europeu está longe de ser pacífica – em particular o aumento da taxa de juro no primeiro semestre de 2008 – e relançou o debate sobre se o papel das instituições com responsabilidades na
política macroeconómica (incluindo a monetária) na zona euro, tal como
foi definido pelo Tratado de Maastricht de 1992, é de facto o mais adequado para um espaço com as características da União Europeia.
Para ajudar o Leitor a sedimentar uma visão fundamentada sobre este
como para muitos outros temas ligados à moeda, este livro constitui uma
excelente fonte de informação que enriquece de forma evidente a bibliografia portuguesa sobre economia e política monetárias.
João Ferreira do Amaral
Professor Catedrático do ISEG
abril de 2009
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Esta obra, que é a síntese da experiência de ensino dos autores ao
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