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a fndia, que possui um setor industrial ma1or que o de qualquer 
outro pais em vias de desenvolvimento, exceto Brasil e Mexico, 
mas qt~oexiste ao lado de um setor agricola 11nenso e muito 
atrasado. · 

Para efeitos de comparai;;ao com o estudo anterior, a Colc>mbia e 
a india ainda se incluem na atual pesquisa. Adicionalmente, o 
estudo anterior foi ampliado para incluir o Uruguai, mas nao Hong 
Kong, que apresenta caracteristicas pouco diferentes das de Singa
pura, outra Cidade-Estado. 

Assim, a analise dos periodos pre-197 3 e pc>s-197 3 abrang~ra, 

neste trabalho, 12 paises ao todo, divididos, de acordo com o esque
ma de classificai;;ao aplicado no estudo anterior, em quatro grupos, 
segundo as politicas aplicadas no periodo precedente a crise ~lo 
petr<>Ieo. 

Os do primeiro grupo -. Coreia, Singapura e Taiwan - adotaram 
politicas de abertura ao exterior, proporcionando incentivos simi
iares as vendas nos mercados interno e exterior, ap6s completarem 
a prii:neira etapa da substituii;;ao de importai;;6es (troca da importa
<;ao pela produi;;ao domestica de bens de consumo <luraveis e seus 
msumos). 0 segundo grupo - Argentina, Brasil, Col6mbia e. Mexico 
- avani;;ou a segunda etapa da substituii;;ao de importai;;6es (trorn 
da importai;;ao pela produi;;ao domestica de hens intermediarios e 
bens de produ<;iio e. de consumo dur;\veis), mas posteriormente 
reformaram seu sistema de incentivos atraves de uma redui;;ao do vies 
an.tiexportador. Por sua vez, os paises do terceiro grupo - hrael e 
Iugoslavia - comei;;aram cedo a promover as exportai;;6es, mas depois 
tiveram seus esfori;;os um tanto diminuiclos. Finalmente, o quarto 
grupo - india, Chile e Uruguai - seguiu estrategias orientadas para 
o mercado interno ao longo do periodo precedente a crise do 
petrCSleo de 197 3. 

2 . I -- lncentivos e desempenho das exportar;oes 

0 primeiro grupo, o dos paises do Extremo Oriente, estabeleceu 
um regime de livre comercio para as exportai;;oes e seus insumos 
domesticos. Igualmente foram proporcionados alguns subsidios adi-
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cionais, equilibrando o tratamento entre exportac;:oes e a substituic;:ao 
de importac;:oes no setor de manufaturados, sem introduzir diferenc;:as 
intersetoriais relevantes nos incentivos as exportac;:oes industriais. 
Por outro lado, havia pouca discriminac;:ao contra as_ atividades 
primarias, os incentivos eram concedidos, geralmente, de forma 
automatica, estaheleciam-se taxas de cam bio realistas e assegurava-se 
a estabilidade do sistema a longo prazo. 

Esta· aplicac;:ao precoce de polfticas orientadas para o exterior 
explica por. que, no periodo 1960/66, os paises do primeiro grupo 
experimentaram aumentos mais rapidos nas exportac;:oes de manu
faturados do que qualquer dos outros nove paises, alem de apre
sentarem as mais altas proporc;:oes de exportac;:ao em relac;:ao a pro
duc;:ao total de manufaturados e, no periodo 1966/73, o melhor 
desempenho exportador, ao intensificarem seus esforc;:os de incen
tivos a exportac;:ao. Os aumentos nas exportac;:oes de manufaturados 
foram acompanhaclos de um crescimento rapido das exportac;:;'">es 
primarias, que tambem superou as taxas de todos os outros paises 
estudados nos dois periodos, 1960/66 e 1966/73. 

Ao contrario do primeiro grupo de paises, o segundo comec;:ou 
a promover as exportac;:oes depois de lanc;:ar a segunda etapa da 
substituic;:ao de importac;:oes. Por outro lado, e com poucas excec;:oes, 
distingue-se do primeiro pela limitac;:ao do uso de insumos impor
tados na produc;:ao de bens para exportac;:ao aos casos em que nao 
se dispunha de ·produtos domesticos comparaveis. Para compensar 
os conseqiientes altos custos aos exportadores e os efeitos sobre a 
taxa de cambio da protec;:ao contra importac;:oes, estes paises, ao 
concederem subsidios as exportac;:oes nao-tradicionais, conseguiram 
diminuir, mas nao eliminar, a discriminac;:ao contra as exporta
c;:oes, que seguiu exercendo um peso marcante no caso dos produtos 
primarios tradicionais. Enquanto a adoc;:ao dos reajustes graduais 
outorgava uma estabilidade considedvel ao sistema de incentivos, 
os incentivos ao valor agregado seguiam apresentando grandes va
riac;:oes de uma industria para outra, com muitas das medidas 

incentivadoras sujeitas a decisoes oficiais discricionarias. 

Neste grupo de paises lati.no-americanos, as maiores taxas de 
crescimento das exportac;:oes de manufaturados ocorreram na Ar
gentina e no Brasil, que introduziram consideraveis incentivos ft 
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exporta<;ao em meados da decada de 60. Em consequencia, entre 
I 966 e 1973, a propor<;fo de exporta<;oes de· produtos manufatu-. 
rados aumentou de 0,9 para 3,63 na Argentina e de 1,3 para 4,43 
no Brasil, mas permanecendo, no entanto, sensivelmente inferior 
a dos paises do primeiro grupo: em 1973 a Coreia exportava 40,53, 
Singapura 42,6% e Taiwan 49,9% de sua produ<;fo de manufa
turados. 

Depois de estender consideravelmente o alcance de suas medidas 
de promo<;fo as exporta<;oes em meados da decada de 60, a Colombia 
aumentou de 3,03 em 1966 para 7,53 em 1973 a por<;fo de sua 
manufatura destinada a exporta<;fo. As cifras respectivas foram 2,9 
e 4,43 no Mexico, que se beneficiou de sua proximidade com os 
Estados Unidos, mas que, alem de estabelecer uma zona de livre 
comercio na area fronteiri<;a, nao proporcionou incentivos a expor
ta<;fo ate o come<;o de 1971. 

Como prosseguiu a discrimina<;ao contra as exporta<;oes primarias, 
os quatro paises latino-americanos sofreram uma atrofia em suas 
parcelas do mercado mundial para quase todas essas mercadorias. 
Tres deles - Argentina, Brasil e Colombia - experimentaram, no 
entanto, ganhos nas exporta<;oes primarias nao-tradicionais, que 
se beneficiaram de · subsidios, aumentando assin1 sua taxa de o~es

cimento apos 1966. 

Por terem come<;ado cedo seus esfor<;os de promo<;ao as expor
tai;:oes, Israel e Iugoslavia ultrapassaram o segundo grupo de paises, 
mas ficaram atras em rela<;ao ao primeiro, em termos da por<;ao 
de produtos manufaturados destinados a exporta<;ao em 1966. Mas, 
com 0 afrouxamento de seus esfor<;os de promo<;ao, a pori;:ao. cresceu 
relativamente pouco: de 12,8 para 14, l % em Israel e de 13,8 para 
16,9% na Iugosl{tvia, no periodo 1966/73. No mesmo lap,so de 
tempo, a por<;ao de exportai;:oes no incremento da produ<;ao manu
fatureira declinou em Israel, e apenas mudou na Iugoslavia. De 
qualquer maneira, Israel. avarn;ou nas exportac;;oes primarias tradi
cionais e nao-tradicionais, que sofreram pouca discriminac;;ao, en
quanto se observaram aumentos menores na Iugoslavia, · onde eram 
discriminadas as exportac;;oes primarias. 

0 quarto grupo de paises seguiu aplicando uma estrategia orien
tada para dentro, com uma discrimina<;ao consideravel contra as 
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exponac;:oes tanto primarias como manufaturadas durante esse pe
riodo. Em conseqiifa1cia, perderam parcelas dos mercados de expor
tac;:oes, prim;irias tradicionais, tiveram um mau desempenho nas 
exportac;:oes primarias nao-tradicionais e tambem sofreram perdas 
em suas parcelas dos ·mercados de exportac;:ao de manufaturaclos. 
A participac;:ao da fndia no total de exportac;:oes manufatureiras dos 
12 paises sob considerac;:ao caiu de 50,4% em 1960 para 31,0% em 
1966 e para I 0,7<X, em 1973; a do Chile caiu de 1,9 para 1,5% e, 
finalmente, para 0,5%; e a do Uruguai nunca chegou a 0,5% 
do total. 

2. 2 - Exporta~oes e o crescimento da produ~ao 

A exportac;:iio oferece vantagens sobre a substituic;:iio .de importa
c;:5es ao .contribuir para a distribuic;:ao de recursos segundo as van
tagens comparativas, a maior utilizac;:ao da capacidade instalada, o 
aproveitamento de economias de escala e o progresso tecnologi(:o 
impulsionado pela competic;:ao em mercados estrangeiros. Na me
dida em que as exportac;:oes. acarretam aumentos mais r<ipidos na 
produc;:iio do que a substituic;:ao de importac;:oes, os efeitos indiretos 
da exp.ansao das exportac;:oes tambem serao maiores em paises que 
nao aproveitam integralmente seus recursos. 

Estas considerac;:oes explicam a alta correlac;:ao entre exportac;:oes. 
e produc;:ao num contexto entre paises. No periodo 1960/73, o coe
ficiente de correlac;:ao. de Spearman entre o crescimento de expor
tac;:oes e .o ·de produc;:ao foi de 0,67 para a agricultura, 0,71 para 
a manufatura .e· 0,89 para a economia nacional como um todo. Para 
o mesmo. periodo, os coeficientes obtidos para a correlac;:ao entre 
exportac;:oes e produc;:ao para o mercado domcstico foram de 0,74. 
no caso da manufatura e 0,77 para o produto nacional bruto, refle-· 
tindo presumivelmente os efeitos indiretos da exportac;:ao. 4 

4 Toclos os cocficient.es sao significativos ao nive! cle I%: Os resultados :obt( 

dos com o uso de mctodos altcrnativos e pelos subperiodos 1960/66. e 1966/i3 
sao aprcscntados nas publicac;;oes antcriormente citadas. Nao· foram calculadas 
as ·corrcla\·ocs para <i produc;ao para o mercado domcstico no caso da agri
cultura. Todos os c;\kulos cxcluem o Uruguai. 
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Alternativamente, pocler-se-ia introduzir a exportac;;ao, alem da 
mfo-cle-obra e do capital (nacional e estrangeiro), como variavel 
explicativa numa equac;;ao de regressfo feita para explicar · as dife
renc;;as nas taxas de crescimento do PNB entre os varios paises. A 
inclusao <la ex.portac;;ao neste tipo de relac;;ao funcional de produc;:ao 
reflete a suposic;;ao de gue a orientac;;ao para o exterior favorece a 
produtividade do trabalho e do capital. Em calculos feitos com base 
no conjunto de dados disponiveis dos periodos 1960/66 e 1966/73 
para IO dos 12 paises (com excec;;ao de Singapura e do Uruguai), 
a incorporac;;ao da variavel exportac;;oes na equac;;ao de regressao 
aumentou o coeficiente de determinac;;ao de 0,58 para 0,77. Essa va
riavel foi significativa ao nivel de I%, enquanto todas as demais 
(trabalho, capital nacional e capital estrangeiro) foram significa
tivas ao nivel de 5%. 

No entanto, apesar de o metodo empregado tender a subestimar 

os efeitos do crescimento das exportac;;oes sobre o crescimento da 

produc;;ao, por niio levar em conta o impacto das exportac,;6es sobre 

outras variaveis da equac;;iio, ha evidencias de uma correlac;;ao posi
tiva entre exportac;;ao e poupanc;;a domestica. Igualmente, a me

lhoria da situac;;ao do balanc;;o de pagamentos decorrente da expan

sao da exportac;;ao aumenta a atratividacle do pais em questao para 

o capital estrangeiro. 

3 - Calculo do efeito sobre o balan~o de pagamentos 
dos choques externos e as politicas de 
resposta a estes choques 

3 . 1 - Marco analitico 

A situac;;ao economica mundial mudou com a quadruplicac;;iio dos 

prec;;os do petr6leo em 1973/74 e a recessiio mundial de 1974/75. 
Ao examinar as politicas de resposta dos paises cle industrializac;;ao 

recente em vias cle clesenvolvimento a estes choques externos, a 
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analise a seguir considerar;\ a dependcncia do financiamento externo 
e a utiliza.;;ao de medidas de politica macroeconomica destinaclas a 

reduzir a taxa de crescimento econt>mico, assim como os incentiYos 

a exporta<;ao e it substitui.;;ao de importa.;;oes. 

Os efeitos dos choques externos sobre o balan.;;o de pagamentos, 

na forrna de deteriora.;;ao dos te1;mos de troca e de desacelera.;;fto 
da demanda mundial de exporta.;;oes dos paises de industrializac;;ao 

recente em vias de desenvolvimento, serao calculados atraves do 
postulado de uma situac:;ao que haveria ocorrido na ausencia de 

choques externos. Aplicar-se-;I o mesmo procedimento para calcular 

os efeitos das politicas adotadas em resposta aos choques externos. 

Para elaborar o marco analitico, formulado para calcular os 

efeitos dos choques externos e das politicas de resposta a eles, o 

_ponto de parti~la e a identidade do balanc:;o de pagamentos, 0 qual 

se define em termos do liiato de recursos (equivalente it soma do 

deficit comercial, de servic;;os de nao-fatores e de transfercncias pri

vadas), que e financiado pelo fluxo liquido de financiamento externo. 

0 hiato de recursos e mostrado nas equac;;oes (1) e (2) para os 

anos 0 e I, respectivamente. Nas equac,;oes, M e X dc:notam impor

tac;;oes e ex portac;;oes de bens valorizados, aos prec:;os do ano-base (0) , 
P0 / 11 e Put"· representam as variac,;oes percentuais nos prec;;os de impor

tac;;oes e exportac;;oes, entre os anos 0 e I, e S e R referem-se ao 

balanc;;o de servic;;os de nao-fatores e transfercncias privadas e ao 

hiato de recursos, respectivamente, a prec,;os correntes: 

Ro = Mo· - Xo - So (1) 

(2) 

Tomando a diferenc:;a entre as equac;;oes (2) e (1), e reordenando 

os termos, expressamos as varia.;;oes no hiato de recursos entre os 

anos 0 e I na equac;;ao (3), em termos das variac;;oes nos pre.;;os de 

importac;;oes e exportac;;oes para o volume de importac;;oes e expor-

tac;;oes no periodo I (P,n 111 M 1 - P0 /' X 1), as variac;:oes no volume de 

importac;;oes (M 1 - M 0 ), as variac;;oes no volume de exportac;;oes 
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(X.. 1 .- X 0) e as variac;:oes no balanc;:o de servic;:os de nao-fatores e trans· 
ferencias privadas (S1 - S0 ): 

R1 -- Ro= (Po/"'M1 -- PotX1) + (M1 -- Mo) -

- (X1 - Xo) _; (81 - So) (3) 

A equac;:ao (3) modifica-se ao examinar"mos os efeitos das politicas 
adotadas\, localmente e no exterior. Como primeiro passo, · introdu
zimos as exportac;:oes hipoteticas (X ,11

) que seriam alcanc;:adas se o 
pais ern questao mantivesse a mesma parcela dos mercados mundiais 
do ano-base. As diferenc;:as entre as exportac;:6es efetivas e hipoteticas 
(X 1 - X/'), incluidas no Iado esquenlo da equac;:ao (4), sao con
sideradas como resultantes de ac;:oes de politicas domesticas de 
exportac;:ao: 

(R1 -- Ro)+ (X1 -- X/') = (PotM1 --· Po/X1) + 
+ (Jf1 --· llfo) --- (X1 h - Xo) - (S1 - So) (4) 

Em seguida, introduzimos os efeitos de variac;:oes na demanda 
externa, e para isso calculamos o valor tendencial das exportac;:oes 
(X/), supondo que a tendencia da demanda externa para as expor
ta~oes continuou igual ;1 do periodo-base e que o pais em questao 
nao sofreu variac;:6es na sua parcela de exportac;:oes. Assim, a diferern;:a 
entre os valores temlencial e hipotetico (X/ - X/1

), inclulda no lado 
direito da equac;:ao (5), representa os efeitos do choque externo de
vidos a variac;:6es na demanda externa de produtos de exportac;:ao 
do pals (como esta insuficiencia das exportac;:oes aumenta o deficit .. 
ela c mostrada com sinal positivo): 

(R1 ·- Ro)+ (X1 -- X/') = (Po/"M1 - P0/X1) + (X/ X/) + 
+ (M1 - Mo) - (X/-- Xo) -- (81 ~·-··So) (5) 

Por sua vez, as importac;:oes hipoteticas (M1h) sao calculadas para 
a taxa de crescimento efetivo do PNB no pals em questao, supondo 

que a elasticidade-renda da demanda de importac;:6es manteve-se 
igual a do periodo-base. As diferenc;:as entre importac;:oes hipoteticas 
(M/1

) e importac;:oes efetivas (M1), incluidas no lado esquerdo da 

JO Pesq. Plan. Econ. 11(1) abr. 1981 



equar;;ao (6), devem refletir os efeitos de politicas de substituii,;ao 

de importar;;oes: 

(R1 - Ro)+ (X1 - X/') + (M/'- M1) = cPo/n1Vl1 · ·· Po/X 1) + 
+ (X/-- X/') + (M/' ··-Mo) -- (X/ -- Xo) -· (S1 - So) (G) 

Adicionalmente, calculamos o valor tendencial das importai;;6es, 
supondo que a elasticidade-renda da demanda de importar;;6es e a 
taxa de crescimento do PNB mantiveram-se iguais i1s do periodo-base 
(isto e, sem variai;;ao na taxa de crescimento das importa<;oes). 

Sup6e-se que as diferenr;;as entre o valor tendencial das importar;;oes 
e as importar;;oes hipoteticas ( M / - 1\tl/'), incluidas no lado esquerdo 
da equar;;ao (7), refletem os efeitos de variai;;oes na taxa de cres

cimento do PNB sobre as importar;;oes: 

(R1 - Ro)+ (X1 -,}(/) + (M/' ··-Mi)+ (.M/- M/') = 

(PorM1 - Po/X1) + (X/- X/) + (M/ - Mo) -

- (X/- Xo)-:- (S1 - S0 ) (7) 

A diferenr;;a entre os valores. tendenciais para importai;;6es e cxpor
tar;;oes, ajustada pelo balanr;;o efetivo de servii;;os de nao-fatores e 
transferencias privadas, e igual ao montante de financiamento ex-

- terno liquido que teria sido necessario na ausencia de choques 
externos e politicas reativas aos choques (valor tendencial do hiato 
de recursos, R i') . Por sua vez, a soma das diferenr;;as en tre os val ores 
tendenciais e OS valores efetivos das importar;;6es e exportac,i)es C 
igual a diferenr;;a entre o valor tendencia1 do hiato de recmsos e 
seu valor efetivo no ano-base. 

Ao introduzirmos o valor tendenciai do hiato de recm:sos e reor
denarmos os termos, mostramos o excesso do hiato efetivo de re
cursos sobre seu valor tendencial no lado esquerdo da equar;;ao (8) . 
Isto e considerado como a entrada adicional de fundos externos 
decorrentes dos efeitos dos choques externos sobre o balanc;:o de 
pagamentos (financiamento externo liquido adicional): 

(R1 - R/) + (X 1 - X/') + (M/- M 1) + (iv!/ - NI/')~ 
(Po1mM1 - Po/'X1) + (X/ - X/') + (M/- Mo) -

- (X/ -- Xo) - (S1 - S0) - (R/- Ro) (8) 
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0 ultimo termo do lado direito da equa<;ao (8) e igual a wma 
dos tres termos precedentes, e indica o montante de financiamento 
externo liquido adicional que teria sido necess<irio na ausencia de 
choques externos, acima da entrada de fundos externos no ano-base. 
0 termo e mostrado com sinal negativo, para que OS ultimos quatro 
tcrmos somem zero e possam ser omitidos. 

Supondo que 0 pais em questao nao possa . fixar OS prei;:os de 
suas exportai;:oes no mercado m undial, consideramos o lado direito 
<la equai;:ao (8) como indicador dos efeitos dos choques externos 
sobre o balani;:o de pagament.os. Estes efeitos decompoem-se em 
efeitos sobre os termos de troca (P111

111M 1 - P 11 i'"X 1) e sobre o volume 
de exportai;:oes (X/ - X/1

). 0 primeiro decompoe-se ainda no efeito 
puro sobre os termos de trorn, calculado ·supondo um equilibrio 
comercial nos prei;:os do ano-base (P,11

111 - P 11 ,-')X u e nos efeitos do 
aumento dos prei;:os das importai;:oes sobre o desequilibrio comercial 

(M1 - X1)P111"'· 

Por sua vez, o lado esquerdo da equai;:ao (8) e com posto de termos 
representativos das politicas de resposta aos choques externos: o 
financiamento externo liquido adicional (R 1 -c R,t), o aument.o da 
parcela da,s exportai;:oes do pais no mercado mundial (X 1 - X/1

), a 
substituii;:ao de importai;:oes (M/1 

- M 1 ) e os efeitos clas tax<is me-
nores de crescimento do PNB sobre as importai;:oes do pais 
(M,t - }\f}). 

No caso das exportai;:oes de manufaturados, distinguimos ainda os 
efeitos das taxas menores de crescimento dos PNB de outros paises 
e os efeitos das variai;:oes na elasticidade de demanda destas expor
tai;:oes em relai;:ao a rendas estrangeiras. lsto significou calcular as 
exportai;:oes, a uma elasticidade-renda constante, de bens manufatu
rados desde os paises em vias de desenvolvimento aos paises desen
volvidos, paises em vias de desenvolvimento e economias de plani
ficai;:iio cehtralizada que teriam si<lo efetuadas se as elasticidades-renda 
de demanda para importai;:oes no periodo-base acompanhassem as 
taxas efetivas de crescimento do PNB (X 111 /'). 

Supondo ainda que o pais em questao mantivesse a mesma par
ticipai;:ao nas exportai;:oes de manufaturados dos paises desenvolvidos, 
consideramos a difereni;:a entre o valor . tendencial das exporta<;5es 
<le manufaturados e as exportai;:oes a uma elasticidade-renda cons-
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tante de bens manufaturados (X111 / - X 11,/) como reflexo dos efei
tos das varia<,;6es nas taxas de crescimento dos PNB de outros paises. 
Por outro lado, a tliferen<,;a entre as exporta<,;6es a uma elasticidade
renda constante e as exporta<,;6es hipoteticas (X 111 / - X,,,/') repre
senta os efeitos de varia<,;6es das elasticidades de demanda em relac,;ao 

a rendas estrangeiras para as exporta<,;6es dos paises em: vias de 
desenvolvimento. Outra vez um sinal positivo representa uma insu

ficiencia de ex porta<,;6es. 

3 . 2 - Ciilculo dos · efeitos dos choques externos 

Na aplica<,;iio pratica do marco analitico, tomamos como base para 

o calculo <los efei tos dos termos tk troca a media dos a nos 197 I; 7 3. 
Po<ler-se-ia objetar que os efeitos do boom mundial de 1972/73 
favoreceram significativamente os termos de troca dos paises em 

vias ~e desenvolvimento entre 1971 e 1973. Contudo, as diferen<,;as 
em compara<,;ao aos anos 60 sao pequenas, e na realidade os termos 

de troca dos paises em vias de desenvolvimento nos anos 1971/73 
foram ligeiramente menos favor<iveis que os dos anos 60, r. excluidos 

os combustiveis, cujos pre<,;os come<,;aram a subir no final de 1973. 

As variac,;oes nos termos de troca em comparn<,;ao com o periodo

hase de 1971 /73 foram atribuidas aos choques externos. A supo
sic,;ao subjacente c de que o pais em questao nao pocle fixar .os 
pre<,;os de suas exportac,;6es no mercado mumlial, o que se aplica, 
grosso modo, its principais exportac,;6es dos paises estudados (;'t ·ex
ce<,;ao do cafe do Brasil e da Col6mbia) . Nao obstante, na auscncia 
de uma manipular;:ao explicita do mercado mundial do cafe, mantem
se a suposii,,:ao para este caso tambem. 

Os efeitos dos. termos de troca foram 
puros dos termos de troca, calculados com 
lfhrio comercial em termos dos pre<,;os de 
aumento dos pre<,;os das importa<,;6es 

decompostos em efeitos 
a suposi<,;ao de um equi
"1972", e em efeitos do 
sobre o desequilibrio 

r. .\s cifras aprcsentadas nos indices das :'\a<;oes linidas, ,\1011/h/v ll11/leti11 of 

Statistics (dczemhro de 1971 e junho de 1977), sao 103, incluindo os comlrns

tiveis. c 93, cxcluindo-os, cm 1971173 com has2 em 1970; as m(~dias rnmpar:ircis 

para o periodo 1961 /70 sao IOI c 9H, n:spcctivamentc. 
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comercial (o deficit ou superavit na balanc;:a comercial) expresso 
em prec;:os de "1972". Na eventualidade de um desequilibrio comer
cial, portanto, os efeitos enunciados dos termos de troca incluem o 
impacto de aumentos dos prec;:os das importac;:oes no deficit (ou 
superavit) comercial. Este calculo reflete a suposic;:ao de que, na 
ausencia de choques externos, os prec;:os das importac;:oes ter-se-iam 
mantido constantes durante o periodo considerado. Tai stiposic;:ao 
baseia-se no raciodnio descrito a seguir. 

Enquanto os prec;:os dos produtos primarios subiam rapidamente 
durante o boom mundial de 197 I /73, a experiencia historica indica 
que esse tipo de alta geralmente c seguido por um declinio ou, no 
minimo, um achatamento dos prec;:os. Os prec;:os dos produtos pri
ndrios, por sua vez, afetam os dos bens manufaturados, e poderia 
nao ser exorbitante supor uma volta da economia mundial a situac;:ao 
nao-inflacion;\ria da decada de 60 se nao houvesse ocorrido 
a quadruplicac;:ao dos prec;:os•do petroleo. Seja como for, esses cons
tantes aumentos contribuiram de forma substancial para a alta dos 
prec;:os de i 111 porta~·oes d uran te esse periodo. 

A fim de indicar o impacto da quadruplicac;:ao dos prec:;os do 
petrc'>leo sobre os termos de troca, os efeitos das variac;:oes ·nos prec;:os 
de importac;:oes de combustiveis e de nao-combustiveis sobre o balanc:;o 
de pagamentos sao apresentados separadamente. Do lado das expor-. 
tar,.:6es .faz-se a distinr,.:ao entre as exportar,.:6es primarias tradicionais, G 

tomadas individualmente, combustiveis, exportac;:oes primarias nao-_ 
tradicionais, exceto combustiveis, e manufaturados .. 

0 valor tendencial das exportac;:oes que teria sido registraclo na 
auscncia dos choques externos foi calculado supondo a mesma taxa 
de crescimento do periodo 1963/73 para as exportac:;oes muncliais 
dos produtos de exportac:;ao prindrios tradicionais do pals, tomados 
individualmente, das exportac;:oes de combustiveis dos paises em vias 
de desenvolvimento, dos produtos prim{l!'ios nao-tradicionais, exceto 
combustiveis, e dos manufaturados, e supondo, ainda, que o pais 

ll .-\s exporta~·ocs tradicionais sao definidas de mancira a incluir as mcrca

dorias quc representavarn ao mcnos 1,5'/'o das cxportac;ocs de hens do pais 
nos anos 1971 /73, na media. Os manufaturados sao defi11idos como as categorias 
SITC ,; a 8 mcnos G8, os comlrnstiveis corno a categoria SITC 3 c o restante 

c induido entrc as exportac;ocs prim;irias nao-tradicionais. exceto comhustiveis. 
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em questao manteve sua parcela do mercado de "1972" para essas 
exportac;;oes. A suposic;;ao subjacente. e que um pais em vias de descn
volvimento compete com todos os fornecedores do mercado mun<lial 
em suas exportac;;oes primarias tradicionais, enquanto suas expor
tac;;oes nao-tradicionais competem apenas com aquelas de outros 
paises em vias de desenvolvimento. 

Os efeitos das variac;;oes na demanda externa de exportac;;oes· do 
pais foram derivados pela dif~renc;;a dos valores tendencial e hipo
tetico das exportac;;oes, ambos enunciados a prec;;os de "1972". As 
exportac;;oes hipoteticas foram calculadas suponclo a taxa de cres
cimento das exportac;;oes primarias tradicionais igual a das expor
tac;;oes mundiais, e a das exportac;;6es de combustiveis, produtos 
primarios nao-tradicionais e manufatura<los igual a das exportac;;oe~ 
dos paises em vias de desenvolvimento, na base das taxas de "1972''. 
Desta maneira, reflete-se mais uma vez a suposic;;ao de que o pais 
manteve sua parcela de "1972" do mercado durante o periodo em 
('.Onsiderac;;ao. 

3. 3 Ciilculo dos efeitos das politicas de resposta 
aos choques externos 

Entre as medi<las de politica a<lotadas em resposta aos choques 
externos, o' montante de financiamento externo liquido adicional 
foi calculado como a diferenc;;a entre o hiato efetiYo de renirsos 
ou financiamento externo liquido e o valor tendencial do hiato de 
recursos. Este foi calculado supondo que as importac;oes e exporta
c;oes do pals, a prec;os de "1972", aumentaram a mesma taxa do pe
riodo 1963/73, tomando ainda como dado o balam;:o liquido efetivo 
de servic;os de nao-fatores e de transferencias privadas. Por outro lado, 
o financiamento externo total foi defini<lo como a soma efetiva li
quida do financiamento externo, pagamentos de juros e dividendos. 

Os efeitos da promoc;;ao de exportac;;oes silo representados por au
mentos (declinios) das exportac;;oes, a prec;os de "1972", associados 
as variac;;oes ·nas parcelas de "1972" dos merca<los do pais. Forani 
feitos. _calculos separados para produtos primarios tra<licionais, toma
dos. individualmente, coinbustiveis, produtos primarios nao-tradicio
nais, exceto combustiveis, e manufatura<los. 

Os Paises e111 Dese11110/vi111e11 lo u/16.1 11 Grise do Petro/en 15 



A substituir,:ao de importar,:oes e definida como o montante pou
pado em importar,:oes associado a um declinio na elasticidade-ren<la 

da demanda de importar,:oes do pais, em comparar,:ao com a do 
periodo l!-163/73, ainda a prer,:os de "1972". Foram feitos dlculos 
scparados para as importar,:oes de combustiveis e nao-combustiveis. 

Os deitos das taxas inferiores de crescimento econ6mico no pah 
em considerar,:ao sobre as importar,:oes foram derivados pela apli

car,:ao das elasticidades-renda da demanda de importar,:oes para o 
periodo 1963./73 its taxas de crescimento do PNB observadas 

no periodo 1963/73 e as taxas efetivas de crescimento do PNB no 
periodo em estudo. Mais uma vez foram feitos calculos separados 

para as importar,:oes de combustiveis e nao-combustiveis. 

Deve ser lembrado, no entanto, o fato de que as variar,:oes nas 
parcelas dos mercados de exportar,:ao e nas taxas de crescimento 
econ6mico podem ter sido causadas por circunstancias alheias ao 
controle do pais. Um aumento (declinio) na parcela do mercado 
de exportar,:oes do pais pode ter ocorrido devido a uma acelerar,:ao 

(desacelerar,:ao) do crescimento das exportar,:oes de fornecedores 
competidores. Por outro lado, uma queda da demanda externa de 
produtos de exportar,:ao do pais pode ter contribuido para o declinio 

de sua taxa de crescimen to economico. 

As variar,:oes nas parcelas do mercado de exportar,:oes, na demanda 
de importac,;oes e na taxa de crescimento econ6mico tambem podem 
ter sido causadas por acontecimentos internos. Em particular, podem 
ter ocorrido mudanr,:as de politica domestica independente dos cho
ques externos, constituindo assim choques "internos". A metodologia 

en1pregada nao permite a separac,;ao dos efeitos no balanc,;o de paga
mentos de mudanc,;as de politica adotadas em resposta a choques ex
ternos dos efeitos de politicas que mudaram por questoes domesticas 
e aut6nomas; tais distinc,;oes ficam como materia de interpretac,;ao. 

Os dtlculos apresentados neste trabalho foram feitos para os anos 

de 1974 a 1978, tomados individualmente, 7 semlo tambem apresen

tadas, adicionalmente, as medias para o mesmo periodo, · o que 

7 Os G\lculos dos cfeitos sohre o halan~o de pagamcntos cm anos intlividuais 

sao ap.resentados na hase de "1972". As varia~6es entre os anos indivitluais 
podcm scr derivadas como a difere1H;a cntre os calculos apresentados para anos 

consect1tivc>s. 
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permite a considerac,;ao <las variac,;oes ao longo do tempo e a apre
sentac,;ao dos resultaclos para o perioclo como um todo. 

4 - Efeitos dos choques externos sobre o 
balam_;o de pagamentos 

Esta sec,;ao apresentani a evidencia empirica sobre o impacto dos 

choques externos no balanc,;o de pagamentos, em termos dos efeitos 

observados nos termos de troca e no volume de exportac,;oes, para os . 
12 paises de inclustrializac,;ao recente em vias de desenvolvimento. Pro

ceder-se-a a cliscussfo em cada subsec,;ao a partir da separac,;fo dos pai
ses em quatro grupos, segundo o esquema de classificac,;ao descrito na 

Seyao 2. Em seguida sera apresentada uma analise comparativa da 

importancia relativa das origens dos choques externos nos 12 paises. 

A Tabela I apresenta os efeitos estimados dos termos de troca 
e do volui;ne de exportac,;oes sobre o balanc,;o de pagamentos dos 

paises de industrializac,;ao recente em vias de desenvolvimento 

(resultados mais cletalhados sao apresentados na Tabela 9, ao final 

deste trabalho, para a media dos anos 1974/78). A Tabela 2 rela-
ciona OS efeitos dos termos de troca a media de exportac,;oes e im

portac,;oes (comercio medio) e ao produto nacional bruto, e os efeitos 

do volume de exportac,;oes as exportac,;oes e ao produto nacional 

bruto, tudo a prec,;os de "1972" (os efeitos do volume de exporta
c;:oe8 em cada uma das quatro categorias de mercadorias sao apre
sentados na Tabela 10, no final cleste trabalho). s 

8 Calculos mais detalhados dos efeitos dos choques externos sobre o balarn;;o 

de pagamentos e <las politicas de resposta aos choques externos em tres paises 

latino-americanos (Brasil, Mexico e Uruguai) sao indicados em Bela Balassa, 

"Policy Responses to External Shocks in Selected Latin American Countries", 

trabalho apresentado na Conferencia NBER/Fll'E/BEBR sobre "Perspectivas 

Comerciais nas Americas: A Diversifica<;ao das Exporta<;oes Latino-Americanas 

e o Novo Protecionismo" (Sao Paulo, 24-26 de mar<;o de 1980) . 0 autor dispoe 

dos resultados detalhados sohre os outros nove palses estudados no presente 

trabalho. 
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00 
TABELA l 

Efeitos sabre 0 balanr;o de pagamentos dos choques externos e das politicos de resposta a est es choques 

(Em US$ Milh6es) 

1974 1975 1976 1977 1978 Media 1974 1975 1976 1977 1978 Media 
1974/78 1974/78 

Argentina Brasil 

I. Choques Externos 

(1) Efeitos dos Termos de Troca -180 6'>'> 194 193 -524 61 3.143 3.306 2.635 805 1.977 2.373 
(2) Efeitos do Volume de Exportac5es 18 113 -.'i9 38 54 33 168 529 341 787 793 523 

(3) Soma -161 735 135 231 -470 94 3.311 3.835 2.976 1.592 2. 770 2.897 

II. Politicas de Resposta 

(4) Financiamento Externo L!quido Adicia-
nal 156 u;2s -Nl -732 -1.680 -195 4.568 2.749 823 -2.327 -1. 857 791 

~ 
(5) Aumento de Parcelas de l\lercados de 

" 
Exporta9ao -209 -739 -386 565 327 -89 108 793 341 524 445 442 

"' (6) Substituicii.o de Importa95es 90 32 710 350 631 363 -742 675 2.335 3.491 3.945 1.941 '":" 

~ 
(7) Efeitos de Taxas de Crescimento do PNB 

l\lenores -ms -81 52 49 252 15 -624 -381 -524 -95 237 -278 
§ 

(8) Soma -161 735 135 231 -470 94 3.311 3.835 2.976 1.592 2.770 2.897 

t>-: 
" g 

Chile Col6mbia --::: I. Choques Externos 
..._ (1) Efeitos dos Termos de Troca 4.5 710 478 932 I.130 659 47 159 -139 -710 -511 -231 

"' (2) Efeitos do Volume de Exportacoes -52 87 74 98 17.5 76 62 101 82 230 205 136 
:::-
:: (3) Soma 7 797 552 1.030 1.304 735 109 260 -58 -479 -306 -95 
..... 
'<> II. Politicas de Resposta =:: 

(4) Financiamento Externo L!quido Adicio-
nal -563 2:?5 -430 50 .?05 -43 213 108 93 -227 122 62 

(5) Aumento de Parcelas de l\1ercados <le 
Exportit9ao 288 24!) 447 462 538 397 39 110 -126 -118 4 -18 

(6j Substitui~lio de Importacoes 202 18 218 !!48 8i 154 -133 46 -23 -134 '-417 -132 



1'7) Efcitos dt! Ta~~s de Crescimento do PNB 
1\lenores 66 309 318 270 177 227 -10 4 -1 -I -15 -6 

(8) Soma -7 797 552 1.030 1.30.J, 735 109 260 -58 -479 -306 -95 

c 
Mexico "' Uruguai 

~ 
I. Choques Externos 

--------
"' ;;:;-

(1) Efeitos dos Termos de Troca 662 1.073 .525 -114 90 447 117 183 176 213 176 173 ~ 
(2) Efeitos do Volume de Export.ac;Oes 95 247 179 363 402 257 31 31 10 11 18 20 

~ (3) Soma 758 l.320 70.J, 249 492 705 148 214 186 224 194 193 
t::I 

II. Politicas de Resposta " "' ~ (4) Financiamento Externo Liquido Adicio-
0 nal 1.979 2 .. 'i08 1.533 336 856 1.442 121 196 71 161 13.5 137 

~ (,5) Aumento de Parcelas de Mercados de 
Exporta9ao -93 -235 -507 -301 148 -198 11 48 124 81 86 70 

~ (6) Substitui9ao de lmporta9oes -1.136 -J.031 -533 -80 -813 -719 17 -18 8 11 16 7 

c (7) Efeitos de Taxas de Crescimento do PNB 
.Meno res 8 78 211 293 302 178 -1 -11 -17 -29 -43 -20 

"' ~ (8) Son1a 758 1.320 704 249 492· 705 148 214 186 224 c. 194 193 
"' 
" 
C"l 

" 
fndia Israel 

;;:;· 

" I. Choques Externos 
::I. (1) Efeitos dos Termos de Troca 1.116 1.919 872 396 962 J.053 1.054 1.079 745 757 1,116 950 c 
'1j (2) Efeitos do Volume de ExportaQOes 34 342 322 59.5 852 429 12 217 119 318 400 215 

~ c. (3) Soma 1.150 2.260 1.194 991 1.815 1.482 1.066 1.296 864 1.075 1.525 1.165 

"" II. Politicas de Resposta c 
(4) Financiamento Externo Liquido Adicio-

nal 1.587 2.529 994 1.723 3.128 1.992 1.209 952 362 338 459 664 
(5) Aumento de Parcelas de Mercados de 

Exportac;§.o -328 -79 -362 -677 -289 -278 -206 -321 -205 -161 -234 

(6) Substitui900 de lmporta95es -173 -165 202 -302 -546 -197 49 282 287 86 180 177 
(7) Efeitos de Taxas de Crescimento do PNB 

Menores 63 -25 -3 -68 -91 -25 87 267 535 856 1.047 558 

(8) Soma 1.150 2.260 1.194 991 1.815 1.482 1.066 1.296 864 1.075 1.525 1.165 

.... (Continua) 
~ 



(Conclusao) 

~ Media 1974 1975 1976 1977 1978 
Media 

1974 l!J75 1976 1977 1978 1974/78 1974/78 

Iugosllivia Coreia 

r. Choc1ues Extcr110:-:; 

(I) Efeitos rlos TermoH de Troca 1.653 2.009 l.47!J 2.387 2.159 2.009 I. 712 1.803 1.203 623 1.247 1.318 
(2) Efeitos do Volume de Exµorta~Qe:; 13,! 443 608 800 1.247 fi-16 45 493 25.J 673 791 451 

(3) Soma 1. 787 2.452 2.087 3.187 3.76ii 2.fH>5 1.757 2.29H l.4;j6 1.296 2.038 l.769 

II. Pollticas de Hespoeta 
(4) Financiam.ento Externo Lfquido Adicio-

nal 2.044 .817 iil8 l.!l79 2.072 l.08(i 486 -296 -2.141 -3.291 -2.900 -1. 630 
(5) Aumento de Parcel as de lllercado" de 

ExportacRo -321 -28 7il -;;SO -.J,-10 -259 Hfr 934 l .658 2.211 2.625 l .575 
(fl) SttbsLitui~iio de Importa~oos -2Hi -28 .'i73 933 l. 166 486 795 l.4l:l 2.272 3.395 4.082 :l.391 
(7) Efeitos de Taxa• de Crescimento do PNB 

Meno res 279 mn 923 8.55 968 743 31 248 -333 -1.019 -1. 762 -567 

(8) Soma 1.787 2.4.W :l.087 3.187 3.765 :l.6.55 1.7.57 2.299 l.45fi 1.296 2.038 I. 769 

'"o 
Singapura Taiwan 

"' I. Choques Externos ~ (1) Efeitos dos Termos de Troca 678 !)] l 602 433 !l97 724 l.:!08 83(l 191 -72 -348 363 
'"o (2) Efeit.os do Volume de Exporta~oes 3 297 163 398 557 :!84 -14 581 237 813 992 522 

~ (3) Soma 681 1.208 70.5 83:! l.55+ 1.008 ]. l!l4 1 .416 428 742 . 644 885 

~ II. Pol!ticas de Resposta ,.., 
g (4) Financiamento Externo Liquido Adido-

nal 1.011 1.04:! ii87 13\J 030 082 1.556 020 -!187 -1.493 -2.955 -673 
._ (5) Aumento de Parcelas de Mercados de 

~ 
Exportac;ffo 211 -J;j -1 300 636 227 -343 -302 :!{3 199 666 93 

(6) Substitni9iio de Importa~oes -742 -193 --!02 -304 -524 -433 -509 107 -7 523 l.432 309 
'-· (7) Efeitos de Taxas de Crescime.1to do PNB 

"' ::::-· Menores 20~ 37-l .576 697 81:? .53:? 491 l.093 1.179 l.520 l.501 1.157 
""< 

(8) Soma 681 l.208 76ii 832 1.55-1 1.008 1.194 1.416 428 742 644 885 .... 
'<> 
~ FONTE: Ver Tabela 9. 

Produ"to Naoional Bruto - World Bank Atlas. 
NOTA: As somas lJOderi1 niio corresponder aos n(1meros de,·ido a o.rredondamento~. 



4.1 - Efeitos dos termos de troca 

No primeiro grupo de paises do Extrema Oriente, a maior perda 
nos termos de troca em 197 4 foi a da Coreia, eq ui val en te a metade 
do valor medio de suas exportac;_;6es e importac;_;6es. Dessa perda, 
2/3 deveram-se diretamente a quadruplicac;;ao dos prec;_;os do petr6leo, 
o que tambem afetou adversamente Taiwan, onde a perda <levido 
a variar;:ao dos termos de troca igualou l I 3 do valor medio do 
comercio em 1974. 

No mesmo ano, a penla nos termos de troca foi de l /6 <la media 
de exportar;:oes e importac;_;oes de Singapura, onde o valor de expor
tar;:oes de produtos a base de petrO!eo quase igualou 0 valor de 
importac;_;oes de petr6leo. Nao ohstante, com um valor medio de 
comercio superior a seu produto nacional hruto, Singapura apre
sentou a maior percentagem na razao entre a perda nos termos de 
troca e o PNB (18% em 1974), vindo em seguida Taiwan (10%), 
com uma proporc;_;ao de comercio tambem relativamente alta, e a 

Coreia (8%) . 

Na Coreia e em Taiwan, os termos de troca melhoraram nos 
anos subseqiientes, com a desacelerar;:ao da alta dos prer;:os do pe
tr6leo. Na Coreia, a perda nos termos de troca foi equivalente a 
4% do PNB em l 978, e o efeito puro dos termos de troca causou 
2/3 da penla total. Em Taiwan os efeitos dos termos de troca che
garam a ser positivos em 1978, quarido os ganhos de maiores prec;_;os 
de importac;;oes, como parte de um grande superavlt comercial a 
prer;:os de "1972", mais que compensaram a perda ocasionada pelo 
efeito puro dos termos de troca. Por sua vez, o impacto desfavo
ravel dos maiores prer;:os de importac;_;6es sobre o defirit comercial 
de Singapura foi somente em parte compensado pelo deito puro 
favodvel dos termos de troca, produzindo-se uma perda nos termos 
de troca equivalente a l /5 do PNB em 1978. 

Em 1974, essa perda igualou a metade do valor rnedio das expor
t_ar;:ocs e importar;:oes no Brasil, o l'.mico grande importador 
de petr6leo no segundo grupo de paises latino-americanos. A par
cela correspondente foi de l / 5 no ·Mexico, que experimentou ten
dencias desfavoraveis nos prer;:os de suas exportac;_;oes primarias tra

<licionais, de 4% na Cornmbia e de -8% na Argentina, que ganhou 
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"" TAB ELA 2 '"' 
Efeitos sobre 0 balanfo de pagamentos dos choques externos e das poltticas de resposta a estes_ choques 

t·Em 
\ %) 

1974 1975 1976 1977 1978 1974/78 1974 1975 1976 1977 1978 1974/78 

Argentina Brasil 

I. Choques Externos 
(13) Efeitos dos Termos de Troca/Comercio 

Meiio 7,7, 29,1 9,0 6,6 -19,3 2,5 49,0 52,2 43,2 13,6 31,3 38,2 
(14) Efeitos dos Termos de Troca/PNB -0,4 1,3 0,4 0,4 -1,1 0,1 3,3 3,3 2,4 0,7 1,7 2,2 
(15) Efeitos do Volume de Exporta95esjEx-

porta<;Oes 0,8 5,7 -2,2 1,0 1,4 1,1 3,4 9,6 6,1 13,7 13,0 9,4 
(16) Efeitos do Volume de Exporta95es/PNB 0,0 0'' -0,l 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,3 0,7 0,7 0,5 
(17) Choques Externos/PNB -0,3 1,5 0,3 0,5 -1,0 0,2 3,5 3,9 2,8 1,4 2,3 2,7 

II. Pol!ticas de Resposta 
(18) Financiamento Externo L!quido/Co-

mercio Media 6,7 71,2 -11,3 -25,l -61,9 -8,0 71,3 43,4 13,5 -39,3 -29,4 12,7 

'"C 
(19) Financiamento Externo Liquido/PNB 0,3 3,2 -0,5 -1,5 -3,5 -0,4 4,8 2,8 0,8 -2,1 -1,6 0,7 

" (20) Aumento de Parcelas de Mercados de 
"' Exporta9ao/Exporta95es -8,7 -a7,8 -14,4 15,1 8,8 -3,0 2,2 ·14,4 6,1 9,1 7,3 7,9 ":"' (21) Substitui9ito de lmporta95es/Importa-
'"C QOes 4,0 1,4 44,2 16,9 37,2 18,2 -9,3 9,5 35,5 57,3 60,4 28,3 

§ (22) Efeitos de Taxas de Crescimento do 
PNB Menores/Importa95es -8,7 -3,5 3,2 2,4 14,9 0,7 -7,9 -5,3 -8,0 1,6 3,6 -4,0 

t>'I 
" 0 Chile ColOmbia 
~ 
._ I. Choques Externos 

~ (13) Efeitos dos Termos de Troca/Comercio 
'- Media 3,9 65,2 41,6 76,6 80,C .54,8 4,4 15,5 -14,0 -69,1 -39,2 -21,3 

"' 
(14) Efeitos dos Termos de TrocajPNB 0,5 8,6 5,5 10,0 11,0 7,2 0,4 1,2 -1,0 -5,l -3,4 -1,7 

""' (15) Efeitos do Volume de Exporta95es/Ex-
;" porta95es -3,6 6,5 4,6 5,9 10,l 4,9 6,2 9,3 8,7 26,2 18,4 13,5 
.... (16) Efeitos do Volume de Exporta95cs/PNB -0,5 1,0 0,9 1,0 1,7 0,8 0,5 0,8 0,6 1,6 1,3 1,0 
\Q (17) Choques Externos/PNB · -0,1 9,6 6,4 11,0 12,7 8,0 0,9 2,0 -0,4 -3,5 -2,0 -0,7 
~ 

II, Politicas de Resposta 
(18) Financiame»to Externo Llquido/Co-

mercio Media -49,0 20,7 -37,5 ·1.1 35,7 -3,6 20,1 10,5 9,4 -22,1 9,3 fi,7 
(19) Financiamer.to Externo L!quido/PNB -6,0 2,7 -5,0 5,0 4,\i -0,,5 1,7 0,9 0,7 -1,6 0,8 0,5 
(20) Aumento de Parcelas de Mercados de 

• Exporta~iio/Exporta<;Oes '· · · 19,8 18,7 27,9 27,'9 31,3 25,5 3,9 10,1 -13,4 -13,4 '0,4 -1,S 



(21) Suhstitd~Uo <le lmpurta9oes/Importa-
9oes 24,0 2,1 31,4 31,9 7,6 18,1 -11,8 4,8 -2,2 -11,4 -28,0 -11,4 

(22) Efeitos de Taxas de Creseimento do 
PNB Menores/I mporta9oes 7,9 36,1 45,7 34,7 16,1 26,7 -0,9 -0,4 -0,l -0,l -1,0 -0,5 

c Mexico Uruguai 
"' 
'1l I. Choques Extemos 

"' ~~ (13) Efeitos dos Termos de Troca/Comercio .,, 
Medio 21,5 3,;,6 18,9 -4,2 2,6 14,8 48,2 62,fl :H,8 64,l 51,0 .55,7 

"" 
~ 

(14) Efeitos dos Termos <le Troca/PNB l,3 2,0 1,0 -0,2 0,1 0,8 3,9 5,9 5,6 (l,5 5,2 5,4 
(1.5) Efeitos do Volume de Exporta9oes/Ex-

portac;Oes 5,3 14,6 10,G 18,9 15,5 13,3 12,6 10,5 2,5 2,9 4,6 5,9 

t: (16) Efeitos do Volume de Exporta9oes/PNB 0 ·> 0,5 0,3 0,6 0,7 0,.5 1,1 1,0 0,3 0,3 0,5 0,fr ·-
"' (17) Choques Externos/PNB 1,4 2,4 1,3 0,4 0,8 1,3 5,0 6,9 5,9 6,8 5,7 6,1 
"' ';; 

II. Polltioas de Resposta <! 
0 (18) Financiamento Externo L!quido/Co-

~ mereio Medio 64,3 83,3 55,2 12,4 2-t,4 47,8 50,0 6G,9 21,0 48,4 39,0 44,0 
(19) Financiamento Externo Liquido/PNB 3,8 i,6 2,8 0,6 1,4 2,6 4,1 6,3 2,2 4,9 3,9 4,3 ··-

~ (20) Aumento de Parcelas de Mercados de 

c Exporta9i\o(Exporta9oes -;"i,2 -13,9 -30,2 -15,6 5,7 -10,2 4,3 16,2 30,4 21,.5 22,0 20,4 
(21) Substitui9iio de I1nportac;Oes/l1nporta-

"' t,;Oes -26,1 -23,8 -13,8 -2,3 -18,4 -17,5 7,1 -6,4 2,8 3,7 5,4 2,4 
'";:;- (22) Efeitos de Taxas de Crescimento do 0-

"' PN B Men,,res/lmporta9iles 0 ') 1,8 5,.5 8,3 6,8 4,4 -0,3 -3,!l -6,2 -10,l -H,l -7,3 ·-
"' 
~ india Israel 

"' "' I. Choques Externos 
"- (13) Efeitos dos Termos de Troca/Comercio 
0 

Media 40,9 65,5 29,1 12,4 29,0 34,7 55,l 57,6 37,4 34,7 47,7 46,1 
'1l (14) Efeitos dos Termos de Troca/PNB 1,8 2,8 1,3 0,5 1,2 1,.5 11,1 11,0 7,7 7,8 11,0 9,7 

':,·1· 

~ (15) Efeitos d9 Volume de Exporta9oes/Ex-
<:L portac;Oes 1,3 ll,7 9,5 18,7 27,6 14, l 0,9 16,7 7,9 19,0 21,2 14,1 

""' 
(16) Efeitos do Volume de Exporta9ocs/PNB 0,1 0,5 0,5 0,8 1,1 0,6 0,1 •)') 1,2 3,3 4,0 2,2 

c (17) Choques Externos/PNB 1,9 3,3 1,7 1,3 2,3 2,1 11,2 13:2 8,9 11,1 15,0 11,9 

II. Po!iticas de Resposta 
(18) Financiamento Externo Llquido/Co-

mercio Medio 58,1 86.3 33,2 53,8 94,3 65,6 63,2 50,9 18,2 15,5 19,6 32,2 
(19) Financiamento Externo L!quido/PNB 2,6 3,7 1,4 2,3 4,0 2,8 12,7 9,7 3,7 3,5 4,5 6,8 
(20) Aumento de Parcelas de M:ercados de 

-11·,4 Exporta9iio/Exporta90es -12,3 -2,7 0,0 -21,9 -9,5 -22,6 -15,9 -21,4 -12,2 -8,4 -15,3 
(21) Substitui9ao de lmporta~oes/lmporta-

()Oes -6,2 -5,6 7,8 -9,1 -15,4 -6,.5 1,9 11,5 11,6 3,2 6,5 6,8 
(22) Efeitos de Taxas de Cresoimento do 

PNB Menores/lmporta~iles 2,3 -0,\J -0,1 -2,1 -2,6 -0,8 3,3 10,9 21,6 31,9 38,0 21,6 

N; (Continua) 
"" 



(Conclusao) 

N) 
1974 lr75 1976 1977 1978 1974/78 1974 1975 1976 1977 1978 1974/78 >!>-

lugoshivia Coreia 

I. Choques Externos 
· (13) EfeitoR dos Termos de Troca/Cornercio 

M.edio 47,4 56,1 41,3 68,0 67,3 56,1 51,8 50,6 2.:1,6 11,3 18,4 27,6 
(14) Efeitos dos Terrnos de Troca/PNB 5,3 6,4 4,5 6,7 6,7 5,9 8,3 8 ') 4,8 2 •) 3,9 5,1 
(15) Efeitos do Volume de Exportacoes!Ex- ·-

portacOes · 5,5 16,0 19,7 30,0 43,8 23,4 1,5 14,6 5,3 12,5 12,6 9,9 
(16) Efeitos do Volume de Exportac0es/PNB 0,4 l,4 1,8 2,2 3,3 1,9 0 ') 2,2 1,0 2,4 2,5 1,8 
(17) Choques Externos/PNB 5,7 7,8 6,3 8,9 10,0 7,8 8,5 10,4 5,8 . 4,5 6,4 6,9 

II. Pol!ticas de Resposta 
(18) Financiamento Externo L!quido/Co-

mercio Medio 58,6 50,7 14,5 56,4 55,4 47,1 14,7 -8,3 -45,6 -60,0 -42,8 -34,2 
(19) Fimmciarnento Externo L!quido/PNB 6,5 5,7 1,6 5,6 5,5 5,0 2,3 -1,3 -8,5 -11,5 -9,1 -6,3 
(20) Aumer.to de Parcelas de l\fercados de 

Exportaciio/Exportacoes -13,1 -1,0 2,4 -21,8 -15,5 -9,4 15,0 27,7 34,8 41,0 41,9 34,6 
(21) Substituicao de Importacoes/lmporta-

cOes -4,8 -0,6 14,1 21,4 2.5,1 11,0 21,S 37,5 49,1 60,8 5.5,7 47,9 
(22) Efeitos de 'l'ax~s de Crescimen:to~ do 

PNB Menores/Importacoes 6., ·- 15,7 22,6 19,6 20,9 16,9 0,8 6,6 -7,2 -18,3 -24,1 -11,4 

~ t:'ingapura Taiwan 

"" I. Choques Externos ~ 
(13) Efeitos dos Termos de Troca/Comercio 

"ti Medio 16,8 23,5 13,8 9,2 18,6 16,l 31,9 23,4 4,0 -1,4 -6,0 7,9 .,.. (14) Efeitos dos Termos de Troca/PNB 18,1 22,8 14,2 9,4 HJ,8 16,7 10,4 7,0 1,4 -0,5 ·-2,l 2,7 
:::: (15) Efeitos do Volume de Exportacoes/Ex-

l;l 
portacOes 0,1 0,1 4,8 10,4 12,7 8,0 -0,4 1.5,9 4,6 15,4 15,5 10,8 

(16) Efeitos do Volume de Exportacoes/PNB 0,1 7,4 3,8 8,6 11.0 6,6 -0,1 4,9 1,8 ,o,6 6,1 3,9 
g (17) Choques Externos/PNB 18,2 30,3 18,0 18,0 30,8 23,3 10,2 11,9 3,2 5,1 4,0 6,5 

II. Politicas de Resposta 
..... 

(18) Financiamento Externo L!quido/Co-..... 
-;:::; mercio Medio 24,4 26,9 13,5 2,9 11,8 15,2 41,1 14,6 -20,5 -30,1 -51,1 -14,7 ....... (19) Financiamento Externo L!quido/PNB 27,0 26,l 13,8 3,0 12,5 15,8 13,3 4,4 -7,4 -10,4 --18,1 --5,0 

"' (20) Aumento de Parcelas de Mercados de 

"" Exportacfio/ExportacOes 6,6 -0,5 0,1 7,8 14,5 6,4 -9,4 -8,3 4,7 3,8 10,4 1,9 
:" (21) St.bstituiciio de Importac0es/Importa-
..... c;Oes -14,6 -4,0 -7,6 -5,4 -8,3 -8,0 -13,0 3,1 -0,2 11,1 27,9 7,1 
'o (22) Efeitos de Taxas de Crescimento do Oo .... PNB Menores/lmportacoes 4,0, ___z,s-----· 10,9 12,4 12,9 9,8 12,5 31,4 26,6 32,4 29,2 26,7 

FONTES: Tabela l e banco de dados do Banco Mundial. 



com a alta dos pre<;os de cereais. Como percentagem do PNB, a 
perda nos termos de troca foi de 3% no Brasil, 1 <;~ no Mexico e 
quase zero na Colombia e na Argentina. 

Devido principalmente as altas dos pre<;os do cafe, o Brasil e 
a Col6mbia experimentaram melhorias consideraveis em seus termos 
cle troca nos anos suhseqilentes .. Jci em 1978, a penla nos termos 
de troca caiu a 2% do PNB no Brasil, com o efeito puro dos termos 
de troca respondendo por 3/4 do total, enquanto a Col6mbia apre
sentou um avan<;o nos termos de troca equivalente a 3% de seu PNB. 

Em conseqilencia dos maiores prec;os por suas crescentes exporta
c;oes de petroleo, a perda nos termos de troca desapareceu no Mexico 
em 1977, ja que o efeito puro favoraveI dos termos de troca com
pensou o impacto adverso sobre o deficit comercial da alta dos 
pre<;os das importac;oes. Na Argentina, o impacto favoravel da alta 
dos prec;:os de importac;oes sobre o supernvit comercial superou ligei
ramente os efeitos puros desfavoraveis dos termos de troca. 

No terceiro grupo. Israel e Iugosl<ivia sofreram as conseqi.iencias 
da quadrupiicac;:ao dos prec;:os do petrOleo com uina perda nos 
termos de troca equivalente it metade do valor medio de seu 
comercio em 1974. Dadas as diferenc;as entre suas parcelas de 

· comercio exterior, as razoes correspondentes em relac;:ao ao PNB 
chegaram a I I% em Israel e a 5% na Iugoshivia, cifras estas que 
pouco mudaram nos anos seguintes. Simuitaneamente, os efeitos dos 
maiores prec;os de importac;oes sobre os deficits comerciais de ambos 
os paises foram am pl amen te super ados pelo efei to puro dos termos 
de troca. 

A quadruplicac;;ao dos prec;;os do petroleo afetou adversamente 
o balanc;;o de pagamentos de todos os tres paises do quarto grupo, 
se hem que o Chile se beneficiou do alto pre<;o do cohre durante 
a maior parte de 1974. A penla nos termos de troca como percen
tagem do comercio medio e do produto nacionaI bruto, respecti
vamen te, foi de 48 e 4% no U ruguai, 41 e 2</~ na fndia e 4 e 
1% no Chile em 1974. 

No entanto, os prec;;os do cohre logo cairam violentamente, 
ievando a uma perda nos termos de troca equivalente a I I% do 
PNB do Chile em 1978. No mesmo ano, a queda nos prec;;os da 
c:irne hovina contrihuiu para uma penla nos termos de troca igual 

Os Paises e111 Dese111,olr,i111e11to 11j1us a Crise do Pelr<ileo 2:> 



a 5% do PNB do Uruguai. Na india, finalmente, as altas no prei;:o 

do cll<i contribuiram para um declinio na perda nos termos de 

troca, que chegou a 1 % do PNB em 1978. 

4. 2 -· - Efeitos sobre o volume de exporta~oes 

Os efeitos sohre o volume de exportai;:oes foram insignificantes no 
primeiro grupo de paises do Extremo Oriente em l 974, j;I que a 
demanda externa continuou forte durante a maior parte do ano, 
mas aumeritaram nos ;mos seguintes, com as variai;:oes de ano a 
ano paralelas ao ciclo de negocios mundial. Em 1978, a insuficiencia 
das exportai;:oes clevida. ao lento crescimento da demanda mundial 
alca.ni;:ou de l 3 a 16% do valor das exportai;:oes nos tres paises. 
Com distintos volumes relativos de exportai;:oes, a razao entre a 
insuficiencia de exportai;:oes, e o PNB foi de 11 % em Singapura, 

6% em Taiwan e 3% na Coreia em 1978. 

Um padrao similar foi constatado no Brasil, na Colombia e no 
Mexico, onde a insuficiencia de exportai;:oes chegou, em J 978, a 
18% do valor total das exportai;:oes na Colc)mbia, 16% no Mexico 
e 13% no Brasil. Mas, com montantes de exportai;:oes relativamente 
baixos em relai;:ao ao produto nacional hruto, a insuficienda de 
exportai;:oes nao excedeu I% do PNB em nenhum dos tres, per
centagem esta que foi praticamente zero na Arge11tina, favorecida 
pelo aumento da clemanda mundial de carne e trigo. 

Israel seguiu o mesmo p<iclrao constatado nestes paises, com uma 
insuficiencia de exportai;:oes igual a 21 % do valor das exportai;:oes 
em 1978. Na Iugosh\.via, entretanto, ela aumentou ininterrup
tamerite, alcani;:ando o nivel mais alto (44% do valor clas expor
tai;:oes) de todos os paises estudados em 1978, deviclo principalmente 
a si tuai;:oes desfavor;lveis nas economias de planificai;:ao centralizacla, 
cujas importai;:oes dos paises em vias de desenvolvimento ficaram 
abaixo do nivel de "1972". A insuficiencia das exportai;:oes como 

propon;ao do PNB aumentou de quase zero em 1974 para ~~% 

na Iugosl;ivia e 4% em Israel em 1978. 

A fndia tamhem exibiu o padrao constatado na maioria dos outros 

. paises, com um aumento da razao entre a insuficiencia e o valor 
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total das exportac;:oes de J % em 1974 para 28% em I 978, com a 
razao entre a insuficiencia e o PNB aumentamlo de zero em. 1974 
para I% em l 978. 0 padrao foi parecido no Chile, com a· excec;:ao 
lle ganhos acarretados pela forte demanda de cobre em 1974; a 

insuficiencia foi igual a l 0% das exportac;:oes e 2'i~ do PNB em 
1978. Em contraste, o aumento da demanda munclial de carne e 
Ia rcduziu a relac;:ao entre a insuficiencia e o valor das exporta

c;:oes de 12% em 1974 para '5% em 1978, com uma diminuic;:ao 
proporcional em relac;:ao ao PNB. 

4. 3 - Efeitos sobre o.s termos de troca versus efeitos 
sobre o volume das exporta~oes · 

Os resultados indicam a relevancia dos efeitos sobre os termos de 

troca nos paises de inclustrializac;:i'io recente em vias de. desenvolvi

mento que dependem do petroleo importado. Em 1974 e 1975, na 

media; a razao· entre a -percla nos termos de· troca e a queda de 

exporta~oes variava entre 4 e 6 em Taiwan, Singapura, Uruguai, 

iugoslavia e Coreia, de· 8 a 10 na fndia, Brasil e Israel, chegando 

a 22 no Chile. As razoes correspondentes para os outros paises 

foram J na ColOmbia, 3 na Argentina e 5 no Mexico. 

Com as excec;:oes do Chile e do Uruguai, a razlio entre us efeitos 

dos tennos de troca e. os do volume de exportac;:oes declinou durante 

o periodo em estudo. Chile e Uruguai a parte, devido as v_ariac;:oes 

desfavoriveis nos prec;:os de suas principais exportac;:oes tradicionais, 

as perdas nos termos de _troca como percentagem do_ PNB tenderam 

a cair ao longo dos anos, devido em grande medida a desacelerac;:ao 

do aumento dqs prec;:os do petr6leo. Por outro lado, tenderam a 

crescer os efeitos do volume de exportac;:oes, .com flutuac;:oes q~1e 

acompanharam o ciclo de negocios, salvo no caso do Uruguai, que 

se beneficiou da crescente demanda munclial de carne e la . 

. Mesmo assim, OS efeitos dos termos de troca continuaram supe

riores aos do volume de exportac;:oes por uma margem consideravel 

em toclos os paises importadores de petr6leo, menos na India, onde 

·o aumento do prec;:o do cha minimizou as perdas nos termos de 
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troca, e em Taiwan, onde os altos prec:;os das importac:;oes coma 
parte do superavit comercial a prec:;os de "1972" levou a uma me
lhoria nos termos de troca. Em 1978, a razao entre os dois efeitos 

foi de 2 no Brasil, Coreia, Singapura e lugosl<lvia e chegou a. 3 

em Israel, 6 no Chile e 10 no Uruguai. Nesse mesmo ano, os efeitos 

dos termos de troca forarn negativos na Argentina e na Col{imbia 

e praticamente ze1:0 no Mexico. 

Os resultados demonstram a importancia da guadruplicac:;ao dos 

prec:;os do petroleo em 1973/74, cujos efeitos foram plenamente 

scntidos em janeiro de 1974. Eles contradizem a impressao gene

ralizada que enfatiza os efeitos desfavor<lveis da recessao mundial 

e a lenta recuperac:;ao subseqilente dos paises desenvolvidos sabre 

o balanc:;o de pagamentos dos paises em vias de desenvolvimento. 

Os resultados tam pouco corroboram a opiniao de que as exporta

c:;oes de manufaturados dos paises em vias de desenvolvimento foram 

afetadas adversamente pelo crescente protecionismo dos paises de

senvolvidos. 

Os dados disponiveis numa an;\lise geografica revelam ass1111 um 

aumento da elasticidade-renda "aparcnte" da demanda de importa

c:;oes de manufaturados nos paises desenvolvidos, guando calculada 

corno a razao entre a taxa de crescimento de suas importac:;oes e a 
do produto nacional bruto. Ao longo ·do periodo, os aumentos da 

eiasticidade-renda da demanda compensaram 1/5 da insuficiencia 

de exportac:;oes provocada pelas menores taxas de crescimento do 

PNB nos paises desenvolvidos. 

Simultaneamente, no comercio dos paises subdesenvolvidos entre 
si, foram-se acumulantlo os efeitos favoraveis das maiores taxas de 
crescimento do PNB e a elasticidade-renda da demanda de impor
tac:;6es, com efeitos favor;\veis para aqueles paises, coma os do 
_segundo grupo, que venderam boa parte de suas exportac:;oes de 
manufaturados nos mercados de paises em vias de desenvolvimento. 
Em contraste, a gueda da elasticidade-rend;t da demanda nas eco
nomias de plahificac:;ao centralizada agravou os efeitos adversos das 
taxas menores de crescimento do PNB, contribuindo consideravel
mente . para a grande insuficiencia de exportac:;oes observada na 

l ugosl<I via. 
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5 - As politicas aplicadas e seus efeitos sohre 
o halan~o de pagarnentos 

Enquanto a sec;ao anterior deste trab<tlho analisou o impacto <los 
ci~oques externos, na forma <los e[eitos dos termos de troca e do 
volume de exportac;6es, sobre o balanc;o de pagamentos dos paises 
de in<lustrializac;ao recente em vias de desenvolvimento, classificados 
em . quatro. grupos, nesta sec;ao nos ocuparemos do exame das 
politicas aplica<las nos quatro grupos <le paises, in<licando, ainda, 
os efeitos sobre o balanc;o de pagamentos destas politicas. 

Tais efeitos sobre o balanc;o de pagamentos sao apresentados. na 
Tabela I, enquanto a Tabela 2 relaciona os resultados ao volume 
de exportac;6es, importac;6es, comercio medio e '0 produto nacional 
bruto, todos a prec;os de "1972" (calculos mais detalhados sao 
apresentados nas Tabelas 9 e 10, ao final deste trabalho). A Tabela 3 
oferece dados sobre o financiamento do hiato de recursos, a Tabe
la 4 sobre as taxas de juros nominais e reais, o orc;amento estatal e a 
oferta de dinheiro, a Tabela 5 sobre as taxas de cambio noniinais 
e reais em relac;ao ao dc'>lar norte-americano, a 'T"abela 6 sobre o 
servic;o da divida e a divida externa e a Tabela 7 sobre a compo
sic;ao <la <lespesa nacional, as relac;6es incrementais capital/produto 
e as taxas de crescimento econ()mico. 

5. 1 - Coreia, Singapura e Taiwan 

Em 197,1, os cfeitos totais dos choques externos sobre o balanc;o 

de pagamentos somou 18% do produto nacional hruto em Singa

pura, 10% em Taiwan e 9% na Coreia. Os efeitos destes choques 
aumentou nos anos subseqilentes em Singapura, alcanc;ando 3 J<Yc, 
do PNB em 1978. De1)Qis de um !eve aumento em 1975, a proporc;ao 

diminuiu para 6% na Coreia e 4% em Taiwan em 1978. 

Todos os tres paises deram continuac;ao as politicas orientaclas 

para o exterior apos a quadruplicac;ao dos prec;os do petroleo e 

a recessao mundial. Na Coreia, as restric;6es quantitativas sohre as 

'1mportac;6es foram liberalizadas e as taxas alfandeg;irias reduzidas 
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Recei tas de J uros 

Pagamentos de Juros 

Dividendos 
Pagamentos de outros 

Fa tores 

Transfer~ncias Oficiais 

lnvestimento Direto 

Capital de Carteira 

Erros e OmissOes 

Variar;Oes de Reservas 
Financia1nento Externo 

Llquido 

Financiamento Externo 

Total 

Receitas de J uros 

Pagamentos de Juros 

Dividendos 

Paganl.entos de outros 
. !1,atores 

Transferencias Oficiais 
Investimento Direto 

Capital de Carteira 

Erros e OmissOes 

Va.riar;Oes de Reservas 

TABELA 3 

Fi11anciamento do hiato de recursos externos 
(Em US$ Milhoes Correntes) 

1971 1972 1973 "1972" 1974 1975 1976 1977 1978 Media 1971 1972 1973 "1972" 1974 
1974/78 

1975 1976 
.Media 

1977 1978 1974/78 

16 7 

-226 -279 

-46 -61 

-33 -8 

-3 -4 

11 IO 

-94 112 

29 40 

444 5,; 

Argentina Brasil 

26 16 128 

-343 -283 -425 

-77 -61 -36 

-33 -25 -59 

11 0 

10 10 10 

56 25 -78 

69 46 26 

-845 -112 -76 

50 128 333 139 43 

-467 -515 -500 -719 -525 -374 

-16 -25 -211 -324 -122 -412 

131 

-544 
-310 

327 

-908 

-530 

167. 718 364 282 358 640 472 

-609 -1.448 -1.861 -2.091 -2.460 -3.334 -2.239 

-417 -554 -532 -790 -1.330 -1.538 -949 

-15 -5 -27 -143 -50 8 8 10 9 -1 -75 -120 -33 -44 -55 

-1 -5 0 0 -1 20 23 16 20 -2 -10 -4 5 3 -2 

0 0 82 273 73 536 570 1.341 816 1.268 1.090 1.212 1.678 1.880 1.426 

203 -221 137 -503 -92 1.595 3.115 2.768 2.493 5.371 4.956 6.988 4.540 9.486 6.268 

4 486 324 297 227 -9 438 355 261 -64 -35 1.024 -614 298 12~ 

1.080 -921 ~ ~ -805 ~ ~ -2.307 -1.740 ~ ~ -2.683 ~ -4.646 -1.164 

98 -118 -1.126 -382 -510 843 -1.156 -1.904 -3.055 -l.156 924 1.000 1.072 999 6.277 4.913 3.818 1.649 2.74.5 3.880 

370 220 -706 -38 -49 1.326 -616 -1.193 -2.012 -509 1.710 1.854 2.510 2.025 8.279 7.306 6.699 5.439 7.617 7.068 

Chile Colombia 

12. 5 6 5 19 9 24 17 65 

-100 -124 -114 -113 

0 -18 

24 

-286 -282 

10 

-320 

18 

-360 

39 

-454 -340 -114 

18 

-135 -liIB----,:_139 -201 

56 

-250 

65 

-269 

65 

-2.52 
123 

-269 

75 

-248 

-30 -25 -8 -7 -2 -23 -30 -14 -71 -70 -70 -70 -55 -68 -109 -86 -114 -86 

-13 

4 

-66 

134 

-109 

239 

5 // 12 -26 -11 -47 -54 -34 -34 -32 -33 -25 -30 -23 -18 -17 -2 -3 -13 

2 10 5 8 13 16 16 0 11 31 :l4 23 26 32 17 13 Cl 6 15 

-1 -5 -24 -;;57 50 -1 21 182 -61 43 18 24 28 41 40 25 64 75 49 

342 470 316 761 257 167 776 1.496 691 303 228 123 218 231 142 171 -91 149 120 

o -86 -65 -111 -rn -3 -33 -68 -48 90 103 69 87 -11 i'o 211 159 138 100 

130 ~ ~ ~ _EI_ ~ -210 ~ -179 __ 1 -176 ~ -=.!E ~ -112 -633 ~ ~ 3-53 



Financiamcnto Externo 
L!qnido 

l•'ina.ncian1ento Externo 
Total 

H~}cei tas de J uros 

Pagamentos de J uros 

Dividendos 
Paga.men tos de ou t.roR 

Fa tores 

Transfer~ncias Oficiais 

lnvcstimento Direto 
Capital de Carteira 

Erros e Om issOes 

Va.riac;Oes de Reservas 
Financiamento Ji~xterno 

L!quido 

Financiamento Extcrno 

Total 

Receitas de Juros 

Pagamentos de .Jnros 

Dividendos 
Pagamentos de out.ro!i 

Fa tores 

TransferCn<'i~s Oficiais 

lnvestin1ento Direto 

Capital de Ca.rteira 

Erros e OmissOes 

Var iac;Oes de Reservas 
}i~inanciamcnto Externo 

L!quido 

Financiamento Extcrno 

Total 

7,1 330 1!l:l 198 -111 283 -513 1_51 411 44 260 -25 -Hi! 2a 168 -183 -;H3 -7:!3 -423 -341 

201 479 

!iii 80 
-3()<J -34;j 

-359 -431; 

133 149 

7 10 

:m1 301 

306 329 

!l7 81 

-513 -389 

-;i81 -4ii8 

157 14(i 

8 8 
457 355 

183 --191 399 4-lii 

1\lCxico 

l;j3 117 124 168 245 161 

-80fi -1.094 -1.67.5 -1.978 -:~.550 -1.621 

-794 -840 -(ifl(j -400 -480 -636 

182 

22 

678 

186 

27 

filO 

2.!)3 

27 

628 

260 

16 

556 

279 

18 

;}3~ 

232 

22 

601 

-22 

0 

-1 

8, 

0 

180 

-2,;j 

0 

-I 

8 

0 

77 

(i 

-31 

0 

-1 

7 

0 

3 

-2fi 

0 

-1 

8 
0 

Ur11p;11ai 

ii 

.-49 

-4 

-4 

17 

0 

13,; -J6ij -385 

4 

-71 
:.4 

-5 

5 

0 

7 

-7\l 

0 

-3 
0 

0 

l:l 

-77 

-2 

-10 

0 

f)() 

-40 

18 

-95 

0 

-6 

0 
129 

li:l\l IM I.524 769 3.l:l:l 4.87:! ,;,233 1.616 ~.956 3,.560 JO:! 40 :lO 54 160 165 160 238 -31 

34 6.51 -411 91 -84.5 -1.249 -3.046 53 -.557 -1.129 '-51 -6:! -30 -48 -8:! -38 -13 35 158 

-134 -190 ....:.!:!:!: -11;9 ~ -178 ,59;; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ___::!J __ 4_£! ~ ~ ~ ~ 

373 375 ;j84 444 1.633 2.451 1.473 84 ];j 1.098 ,;o -75 -.5(i -27 8!J 118 -1 83 

1.0.Jl 1.155 I.678 1.291 3.233 4.38,j 3.814 2.294 35540 3.31;4 72 -50 -I 136 31\l 78 165 

48 43 

-3.50 -350 

0 0 

8 

144 

-1 

757 

10 

Hi3 

3 

21.::, 

fndia 

iii 47 

-391 -364 

0 0 

94 130 

-304 -38(] 

0 0 

195 

-347 

0 

274 

-413 

0 

468 

-338 

0 

232 120 

-358 -177 

0 -2!1 

137 

-240 

-20 

238 

-334 

-42 

165 

-250 

-30 

335 

-526 

-.53 

3•)') 

-652 

-49 

363 

-663 

-38 

370 

-715 

-46 

rn 
110 

-13 

482 

10 45 7!J -:w -67 0 (j -68 -114 -198 -127 -:!35 -242 -222 -193 

139 2.09~ l!l4 401 394. !193 81.5 240 344 1.050 545 990 1.002 1.436 1.277 

-4 '.!(; -11 -8 0 0 -5 57 113 148 106 81 45 47 81 

50.5 -937 !158 921 437 0 276 533 411 835 ,;93 985 1.901 1.024 232 

-95 -254 -42 -130 -290 -45;j -296 -134 19\l -195 58 ;;3 -4 36 -183 149 22 430 

-22 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -L692 ~ -224 ~~~.~~_::ti -237 

48(1 l!l 318 27'3 71fi 147 -1.377 -1.934 -370 -546 510 J(i5 1.161 612 2.209 2,673 1.925 1.199 

139 

496 

-!J3!J 

-48 

-218 

1.560 

134 

1.345 

391 

-860 

1.861 

-(i 

!l 

-73 

-:t 

-6 

4 

39 

138 

12 
-5(j 

67 

14:! 

377 

-699 

-47 

-222 

1.253 

78 

1.097 

162 

-26 

1.973 

709 639 1.020 533 -1.030 -1.521 -32 -206 7](l ' 425 1.537 893 2.788 3.374 2.626 I .960 2.848 2.719 

(Continua) 



(Conclusao) 

l!l71 rnn Hl73 111972" l!l74 197;; 1976 1977 1978 Media 1971 1972 1973 "1972" 1974 1975 1976 l!l77 1978 Media 
1974178 1974/78 

IugoslU\·ia Coreia 

H.eceitas de Jnros 17 17 .;o 28 93 62 90 123 J.'jQ 104 23 21 41 28 82 47 70 134 28~ 123 
Pagamen t.os de J uros -147 -lfl,'j -222 -178 -285 -343 -364 -381 --!55 -366 -109 -1.';0 -192 -J.'jQ -294 -424 -480 -67.'; -068 -568 
Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -2.-) -10 -13 -30 -25 -37 -51 -50 -3!) 
Pagamentos de outroH 

Fa tores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 229 176 214 150 12.:; 182 310 328 219 
Transferencias Oficiais -1 -l 14 -l I -1 0 -I 0 0 63 50 36 50 67 67 lf)2 .';3 38 75 
Investimento Direto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 64 95 67 ll9 .'j7 81 !13 89 88 
Capital de Carteira 428 In 168 248 !!47 1.067 !JOO l .. '>44 l.267 1.14.'j 741 42;") ,'jQJ ;),=)8 1.624 ~.398 1.782 1.305 2.006 1.8~3 
Erros e OmissOes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 21 45 31 107 -226 -232 -63 -327 -148 
Varia-;Oes de Reservas -70 -566 -646 .=iE. ~ -63 -1.065 -11 -250 -229 39 -141 -348 -150 171 -376 -1.31-l -l.372 -707 -720 --- -- ----- --~ ----- --- --- --- --- --- ---Financiamento Externo 

Lic1uido 227 -.';68 -6:>6 -326 999 7•)') -439 1.274 712 654 l.058 49-l 3.';2 635 1.996 1.643 204 -266 691 854 
Financiarnent.o Externo 

Total 374 --l03 -41-1 -148 1.284 1.06,; -75 1.6.);j J.167 J.OHl 1.170 G6!l ;');34. 798 2.320 2.092 721 460 1.709 J.461 

Singaptira Taiwan 

Receitas de Juros 83 96 137 105 182 211 208 273 383 251 40 46 Ill 66 16-l 149 l ?4 212 376 211 
Pagament.os de Juros -30 -128 -2!J8 -152 -371 -295 -349 -374 -4.?-l -369 -56 -24 -43 -41 -82 -142 -261 -313 -400 -240 
Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 -25 -49 -32 -65 -90 -61 -67 -75 -72 
Pa~amentos de outros 

Fa tores ll 7 61 80 86 8:! 69 32 32 38 51 :!O -18 -2 22 11 11 -.';l -19 -104 -30 
T'ransfer~ncias Oficiais 11 -l 11 9 I 0 -3 -3 -4 -2 2 2 -.5 0 -2 -6 -1 -2 -7 -4 
Inve~timento Direto 116 191 389 232 597 611 651 335 .';17 .!)-12 .';3 27 62 -17 83 ].'j 72 49 114 67 
Capital de Carteira 171 20.5 334 :!37 -99 -32 199 272 274 123 -162 -29 -48.'j -225 1.019 i).)2 266 -1.080 1.633 -175 
Erros e OmissOes 7,55 451 262 489 902 433 152 180 630 459 -24 -25 -116 -55 13 -.5 -243 -1-11 -135 -102 
Variac5es de Reservas -31!! -3~7 -41! -3.';6 -295 -408 -298 -313 -665 -396 -.j I ---=:?..!.:! ~ -205 -41 -12 -413 246 -6 -45 --- --- --- --- --- ------ ------ --- ------ ------l•"'inanciamento Externo 

Liqt:ido 904 ;;-t3 ,;Qi 650 399 589 592 -102 719 660 -189 -494 -587 -423 1.100 472 -538 -1.115 -1.870 -390 
Pinanciamento Externo 

Total 93.j_ 671 802 802 1.370 864 941 776 1.173 1.029 -112 -445 -495 -351 1.247 704 -216 -735 -1.395 -79 

FONTES: Fundo l\·Icnetllrio Internacional, Balance of Payments Fearbook, lnterna!ional Pinancia1:1 Statfatfcs, Yllrics nU.meros. 
Para a Lelia, foi usado o ano fisc.11 de 1978/79 para 1978, do World Ba1.k Report. 

Dados lugoslavos do World Bank Report. 

NOT . .\: 0 financiamentc externo tctal e a soma _de financiamento externo Jlquido, pagamentos de jur08 c dividendos. 



TAUELA 4 

Taxas de 71iros nommazs c reais, orramento do governo e a oferta de uzoeda_ 

1971 1972 1973 "197:l" 1974 19_75 1976 1977 1978 Hl71 1972 1973 "1972" 1974 1975 1976 1977 1978 

Taxa de Juras !\;ominalt' 

1'1'xa de Juros Roa.lb 

Receita do Govcrnoc 

Despe:-;u. do Gow.•r 41oc 

Supuarit (Deffrit) Orc;-an1ent~lrio 

Varia~oe• na Oferta de :\foeda ··- ::-.iomina!•l 

--- ReaJb 

Taxu. de .Juros Xominal:i 

Taxa de J uros Rea!b 

Reccitn. do Go\·ernoc 

Dei:;pesa do Governoc 

Superat'it (Deficit) Orc;amentUrio 

Varia~Ocs nu. Oforta de !\loccla - Nomkald 
---·Rea.lb 

Taxa de Jnros Nominal't 

Taxa de J uros Rea.lb 

Rcceita do Governoc 

Despesa do GoYernoc 

Superapit (Deficit) Or~amcnt:irio 

Varia9oes na Ofcrta de :\loeda. ___ _. Nomina.J•I 

--- Reali> 

:!3,2 

--11,3 

fi,6 

8.9 

-1,3 

35,9 

-2,2 

15,0 

-1-t,7 

18,:? 

20,1 

-7,9 

l:?0,0 

()2,1 

4,5 

0,6 

8,5 

!1,3 

-0,8 

7,6 

3,Q 

:'10,1 

-2~.7 

5,7 

8.5 

-:?,8 

li7,0 

-fJ,5 

:?0,0 

-51,I 

J.5.9 

20,1 

-10,:? 

l-t5,3 

0,0 

4,;j 

1.7 

0,7 

IJ,(J 

-1,9 

17,!J 

14,7 

26,2 

-17,3 

;),2 

10,7 

-5,5 

!03,6 

32,7 

iiO,O 

-·73,3 

w.u 
U,8 

-7,9 

316,7 

-25,8 

4,;; 

-8,8 

10,11 

14,l 

-3,2 

22,-1 

,;,7 

..\rg<.~ntina 

2fl,5 

-17,8 

ii.8 

9,4 

3,5 

08.8 

8.3 

26,5 

7,9 

6,0 

12,3 

-6,3 

71.6 

46,-1 

Chile 

28,3 

-4G,-t 

17,0 

'25.7 

-8,7 

HJ4,l 

!:?,-! 

4,.'i 

-2,:.? 

9,7 

11,7 

-2,0 

w,o 
8.0 

2-l,3 

34,9 

-10,G 

272,4 

-15,'2 

4,5 

-14,7 

11,4 

15,0 

-3,6 

20,7 

-1,5 

94,5 

-33,9 

3,9 

16,l 

-12,:! 

196.5 

0,8 

267,3 

-22,7 

18,9 

17,8 

1,1 

257,4 

-24,8 

4,5 
-;i,-1 

13,2 

16,7 

-3,ii 

21,-! 

9,9 

l 15,3 

-6~.1 

5.3 

13,8 

-8,,j 

~()7,7 

-33,0 

197,9 

-4,ii 

193,7 

-ii,!) 

4,5 

-14,6 

13,l 

16,ii 

-3,4 

:?9.1 

r;,6 

121,8 H:?.8 

-11,l 1,3 

G-> 

10,4 

-4,'2 

148,7 133,3 

-0,3 -;i,2 

93,8 63,2 

I,! 16,5 

108,:? 08,(i 

8,7 20,4 

4.5 

-26,0 

11,6 

14,9 

-3,3 

26,0 

-10,7 

4,.'i 

-9,7 

19,4 

2-t,l 

-4,7 

31,l 

13,2 

20,0 

0,0 

9,8 

10,1 

-0,2 

:!9,2 

7,7 

20,0 

1,2 

10,5 

10,6 

-0,l 

40,0 

18,l 

18,0 

1,1 

10,7 

10,6 

0,1 

49,I 

:?7,7 

14,0 . 14,0 14,0 

2,2 -3,7 -10,9 

ll,7 8,9 8,4 

10,;; 10,9 9,4 

-o.s -~.o -1,0 

11,9 27,l 30,7 

0,3 7,-1 :?,2 

21,9 

23,l 

-1,2 

;i3.9 46,9 80,0 

:?7,5 -22,6 -16,3 

19.3 

0,8 

10,3 

10,4 

-0,1 

39,4 

17,8 

18,0 

-8,6 

10,8 

10,2 

0,6 

33,6 

3,.'i 

Colombia 

14,0 16,0 

4,1 -14,7 

9,1 8,1 

10,3 9,0 

-1,3 -0,!l 

:?3,2 17,8 

3,3 -13,4 

lJruguai 

60,3 

-3,8 

20,l 

:?3,8 

-3,7 

6-!,2 

-8,1 

18,0 28,0 

-7,3 10,7 

9,6 10,8 
9,6 . 10,8 

0,0 0,0 

30,0 

-8,7 

10,6 

10,6 

0,0 

36,6 

-4,1 

33,0 

-3,3 

10,4 

10,3 

0,1 

41,0 39,2 38,.'i 

9,4 -3,3 2,;j 

16,0 

-7,.5 
g,.; 

9,8 

-0,3 

20,1 

-4,3 

18,5 

22,9 

-4,4 

!i4,0 

-4,8 

20,0 

-2,4 

9,3 

8,5 

O,!l 

3-l.7 

9,6 

:?0,0 

-ii,3 

9,0 

8,1 

0,8 

30,4 

2,9 

22,0 

3,7 

9,5 

8,8 

0,7 

25,0 

6,3 

45,6 65;2 59,7 

-3,3 9,9 7,5 

20,!J 22,0 23,2 

23,l 22,9 23,6 

--2.2 -0,9 -0,4 

66,l 38,l 79,7 

10,3 -8,2 20,9 

(Continua) 



(Condusao) 

Taxa de ·J11ros ~omina.ln 

Taxa. de J 11ros Reaih 
llcC'citu. do ( :overnoc 
Dc-~pesa. do Go\·crnoc 
8upeta1•ii (Defil'il) Orc,•1tmrnt1lrio 
V~tria<;O:.·~ na Ofer ta cle :\loeclu. --· !\'omina!cl 

Realh 

Tu.xa de .JnroH !\jominala 
Taxa de J uros Rl'alh 
Heeeita do Go\·crnoc 
Dl'spr.:-;a do Go\·ernoa 
Superarit (Defir.it) Or~·aml•nt:i.rio 

\'aria~OeR rm. OfC'rta cle ~I.oecla. · · Xominu.!11 
--- Healb 

Taxa de Juros Nomina.):1 

Ta.xa de .J 11ros Reath 
Reeeita do Cio\"erno~ 
Desµesa <lo Oo\"ernoc 
Su.pera'1•U (Dejirit) Orc;amt•nUi.rio 
Va.ria900• na Oferht de :-Ioeda -· · !'<ominaJ•l 

- - Healb 

1971 

0.0 
O.!J 
H,n 

12,! 
-:!,:! 

13.fi 
8,l 

8,0 
n.o 

:?2.~ 

18.1 
-I" 
7,!J 
6,0 

1972 1973 "iD72" Hl7-l 

0,0 

-3.3 
n.n 

l l,fi 

-:!,O 
12,8 
:!,!) 

7,;j 

;j,3 

:!3,l 
10,:l 
fi,8 

3,;,5 

3:!,7 

7,0 
-7,3 

8,-1 
B,H 

-J,,j 
If).~) 

1,3 

hdia 

0,3 
-3,:! 

!J,3 
11,2 

1,!J 

1-U 
-1,I 

!J,O 
-!;),:! 

!J,0 
10,fi 
-l,(i 
l0,2 

-1-1,3 

Iu1-i:o:·d:iYia 

:!0,3 :!l,7 
:!0,7 . 23,-1 
-0,-1 -1,7 
:i8,-1 3:!,0 
:!3,l 17,:! 

:!:!,:! 

:t-t.,U 
-:!,7 
:!;"),2 

-3,8 

:!:!,I 

:?.~.~ 

-:!,l 

:i2.8 
8,!J 

9,0 
-13,7 

21,;) 

l;i,1 
fi,4 

10,4 
-l:!,7 

Singa1rnra 

8" 
-0,8 
:?:!.~ 

16,i> 

5,8 
17,!l 
8,7 

10,3 
-n,n 
.,.,., --,-J 
15.2 

7.0 
8,0 

-ll,3 

FONTE: Fundo :L\Ionet:.irio Internal'ional, lnlernatlonal Financial Btatistics. 

7,1 
-1,3 

17,3 

8" 
21,;) 

18,3 

1976 

!J,O 

i,3 

10.n 
13,-1 
-:!.8 
:!-t,n 

:!:?,H 

:!3,-1 
:!i),l 

-1,7 
lfi,8 
;),8 

fi,8 
!J,0 

2..J,~ 

Hl7'7 1978 l971 1972 1973 "1972" 1974 1975 1976 1977 1978 

!J,O 
3,0 

10.fi 
13,:! 

!J.O 
10,l 

hracl 

3!J,(i 3-1,3 38.;j 37,i; -12;-l -l!J,:!_ ;j;),.'i 57,;j 
,;,:;,o -17,:! o7,3 ;;c;,;; no,1 70,3 76,6 78,5 

-J;),-1 -12,!J -:!8.8 -19.0 -:!3.7 -21,l -:!l,l -21,0 :!,() 

lr>,8 

10.-1 

:!l,fi :?8,3 :!8,7 3:!,3 :!fJ,7 18,0 :!1,7 :!7,1 38,8 4,;,o 
:!:!,[) Hl,3 Ifi,3 11,:! 1-1,fi -:?:!, l -13.fi -:!,8 0,2 -,i,3 

rn.o 
O,!J 

17,:! 
17,8 
-0,0 

:!0,-1 Hi,4 
12,7 7., 

7,0 

3,fi 
23,5 

i!J,fi 

3,U 
10,3 
6,8 

7,7 
:!.8 

:!3,7 
20,;".) 

11,7 
6,6 

1:!,0 
11,8 

2..J.,() 
:!4,4 

11,0 
3,8 

1;;,-1 

16,(j 

-1,:! 
-10,(i 
31,i> 

11,3 
0,6 

:!7,!J 
3:!,l 

Cm-eia 

12,7 
:!,8 

Hi,! 
18,2 
-:!,! 
3-1, l 
22,J 

11,0 
-21,H 

16,0 

17,8 
-1,8 
2B,;3 

-8,!J 

l-1,0 
-!J,!J 
17,7 
19,4 

-1,7 
2;),0 
-1,3 

Tai\11,•an 

13.3 
-7,7 

49,3 
21,6 

12,2 14.8 

:l,6 -18,3 
14,-1 
10,0 

-1,-1 
37,3 7,0 
:!6,0 -:!3,9 

13,3 
19,3 
16,4 
12,l 
4,3 

:!6,9 
33,6 

1-1,0 

I.7 
20,7 
:!0,3 

0,-1 
30,7 
16,fl 

l:!,O 

8,!J 
16,1 
l:!,4 

3,7 
:!3,1 
19,7 

1-1,0 
-1,fl 

19,7 
19,4 
0,3 

-10,7 
:!!J,l 

10,8 
7,9 

16,5 
13,2 
3,2 

:!9,1 

25,7 

15,0 
3,0 
W,3 
19,8 
O,.'i 

24,9 

11,8 

10,8 
7,0 

16,8 
12,9 
3,9 

34,1 

29,5 

NOT'A: Argentina.: taxa. de juros nominal; Singapura e Urugt.ai: taxa·prefefencial; Chile: taxas para dcp6sitos a 30 dias de-prazo em hancos c·amcrciais. 
:1Taxa de desconto, exceto nos paises indicados na. nota .acima.. 
bDeflacionada pelo !ndice de pre9os por atacado. 
P-Percentagem do PNB; os dados niio incluem doac;Ons, emprestimos e reembolsos. 
clSoma dos dep6sitos de dcmanda clo setor privado mais moeda ('Ill circula~iio fora dos banco~ ( .. ill 1 ). 



Taxa de Cambio:' :\loeda 
Naoional1US$ 

indice da Taxa de Cambio 
inrlice de Precos Dom~sti

cos por Atacado 
indic1• de Preco" Relath·os 

frente aos Esta<los Unidos 
lndice cla Taxa de Cilmbio 

Real frente ao US$ 

Taxa de Camhio: l\loeda 
Naeional1US$ 

indice da Taxa de Ciimbio 
fndice de Precos Domesti

cos por At ncado 
:indice de Precos Relath·os 

frente aos Est.ados Unidos 
indice da Taxa de Cil.mbio 

Real frente ao US$ 

Taxa de Cil.mbio: l\foeda 
Nacional/US$ 

indice da Taxa de Cambio 
:indice de Precos Domesti

cos por Atacado 
indice de Precos Relativos 

frente aos Estados U nidos 
fodice da Taxa de Cambio 

Real frente ao USS 

1971 

4,fi 
6:!,2 

53,8 

60,6 

102,6 

0,012 
25,2 

17.4 

18,7 

134,8 

12,500 
100,0 

93,2 

100,0 

99,7 

1972 

8 ., 
.~ 

110,8 

95,l 

102,6 

108,0 

0,0:!0 
42,0 

42,7 

44,0 

95,5 

12,500 
100,0 

95,8 

98,7 

101,3 

TABELA 5 

Taxas de carnbio nominais e reais 1971/78 

1973 . "l!J72" 1974 1975 1970 1977 1978 

9,4 
127,0 

143,5 

136,8 

92,8 

7,4 
100.0 

100,0 

100,0 

100,0 

0,111 0,048 
232,9 100,0 

239,9 100,0 

218,:; 100,0 

106,6 100,0 

12,500 12,500 
100,0 100,0 

111,0 100,0 

101,l 10(),0 

98,9 100,0 

.Argentina 

8,9 
120,3 

171,2 

137,3 

87,6 

Chile 

36.R 140,0 407,6 795,8 
494,fi 1.891,9 5.508,2 10.754,1 

;j03.4 3.015,.'i 7.520,9 l 8 . .'50.'i,3 

369.ii 2.117,2 4.973,l 11.368,9 

133,9 89,4 110,8 94,6 

0,832 4,911 13,0.'i4 21,521.J 31,656 
1.746,0 10.303,0 27.380,0 45.166,0 6fi.41 l,O 

i.054,0 5.0()8,0 15.623,0 29.94.';,0 41 .938,0 

808,0 3.837,0 10.471,0 18.916,0 24.554,0 

216,1 268,5 261,5 238,8 ~70,.5 

:Mexico 

12,500 
100,0 

136,0 

104,2 

96,0 

12,498 
100,0 

105,4 

94,9 

15,,426 
123,4 

183,7 

123,3 

100,1 

22,573 
180,6 

259,3 

163,8 

110,3 

22,767 
182,1 

300,1 

176,1 

103,4 

1971 197'.! 1973 "1972" 1974 1975 1976 1977 1978 

5,288 5,934 6,126 
91 ,4 102,6 105,9 

84,l 99,7 116,4 

90,6 103,1 106,4 

Hl0,9 99,5 99,5 

20,080 
91,4 

81.l 

87,7 

104,2 

22,018 
100,2 

96,l 

99,7 

100,5 

0,260 0,563 
45,9 99,5 . 

43,0 81,6 

47,8 86,9 

96,0 114,5 

23,813 
108,4 

122,9 

112,6 

96,3 

0,875 
154,6 

175,4 

165,3 

93,5 

Brasil 

5,783 6,790 8,12!1 10,675 14,lH 18,070 
100,0 117,4 140,6 184,6 244,6 312,5 

100,0 150,4 191,3 27-!,3 390,6 537,3 

100,0 115,7 134,6 184,3 247,6 316,4 

100,0 101,5 104,5 100,2 98,8 98,8 

Colombia 

21,970 27,109 31 ,202 34,976 36,923 39,252 
178,7 100,0 123,4 142,0 159,2 160,1 

100,0 167,1 209,6 257,6 326,5 384,0 

100,0 128,9 147,9 173,9 207,5 226,8 

100,0 95,7 96,0 91,5 .77,2 78,8 

Uruguai 

0,566 1,216 2,299 3,395 4,750 6,125 
100,0 214,8 406,2 599,8 839,2 1.082,2 

100.0 313,5 540,4 813,7 1.223,2 1.817,4 

100,0 248,6 391,9 564,5 799,2 1.103,3 

100,0 86,4 103,6 106,3 105,0 98,l 

(Continua) 



(Conclusi'io) 

1D71 1973 "197:l" 197-1 

Taxa de C:ltnhio: ~Ioecla 
· Nacional, USS 

fndice da Taxa de C:tunhio 
fndiC'c de Pre<.·os DomPst i-

-------
7,,;01 

!18,;j 
7,;)!}-t 

!IU,8 
7,7-l:! 7.01:! 

101,7 100,0 

cos por Atacado 8\1,3 n7,8 11:?,!l JOO.O 
fndice de Preens Relath·os 

frente aos E"taclos l:nidos 116,0 100,7 10:?,8 100,0 
iudice <la Taxa de C:imbio 

Real frente ao l'.S$ 102,!l 99,1 !l8.!J 100,0 

Taxu. Cle Ci'imhio: l\foPda 
Nat:ional/US$ 

fndice da Taxa de C:lmbio 
fn<lice de Precos Domesti

cos por Atacado 
fndice de Precos Relath·os 

frcnte aos Estados UnidoH 
fndicc da Taxa de C:lmbio 

Real frente US$ 

J-!,!11;8 17,000 l!i,18!l JG,OW 
03,:? lOii,!I IO:J,!I 100,0 

88.8 99,-l 111,!J 10(),0 

!11i,5 10:!,;j IOI ,!I 100,0 

07,0 10~,3 !l\J,O 100,0 

ii1di:i. 

8,10:? 
105,-l 

111,3 

95,G 

I11gosl:'i.da 

J.'i,!Jl3 
9H,:! 

I ll,7 

88,8 

Singapura 

Taxa de C,lmbio: i\foeda 
Nacional/US$ 

ind ice <la Tax a de C:l mbio 
indice de Precos Domesti

cos var Atacado 

3,0478 
110,2 

2,8092 
101,5 

2,H36 2,766\l 
88,3 100,0 

2,4.360 
88,J 

indice de Precos Relath·os 
frente aos Estados Unidos 

fn<lice <la Taxa de Cambia 
Real frente ao GS$ 

90.5 

97,0 

ll:!,9 

95,;j 

106,:l 

117,0 103,0 1-!3,0 

105,8 100,0 110,0 

82,7 100,0 80,1 

1975 

8,370 
110,0 

Hl76 

8,HGO 
117,7 

1977 

8,7:!;) 

11-l,8 

bil,-1 Li3,8 W:?,8 

100.2 103,1 10:?,8 

JO:l,(i 11-!,:? 111,7 

18.38G 
108,3 

li7,5 

!JI .o 

:!.,3713 
8ii,7 

140,8 

103,:! 

83,0 

18,l!J3 
J13,+ 

188,3 

1:?6,3 

89,8 

2,4708 
89,3 

144,0 

llfl,8 

92,3 

18,:!!18 
11-!,0 

W7,7 

131,3 

80,8 

2,-!394 
88,2 

148,7 

04,l 

93,7 

1978 

8.IU3 
107,G 

1971 

0,37:3 
!J:!,3 

1972 1973 "197S" 1974 1975 

r~nt.el 

0,-!:!0 0.420 0,40-l 0,-!50 0.639 
103,!l 103,!l I 00,0 111,3 158,0 

1976 1977 1978 

0,798 1,0-!6 1,747 
l!l7,4 :!.i8,7 432, l 

Inl ,I 03,l !)7,l 109,!I 100,0 130,.i l-J2,7 J.19,2 158,5 170,;j 

!l.J.:l 0-l.4 100,I 10.;,-1 100,0 i:l-!,:! 172,9 :!10,-t :?82,3 -!01,8 

II-!, I 103,8 !18,0 100,0 82,9 !11,4 91,2 9!,6 107,5 

18,6-14 350,80 3!13,97 
I Hl,:! !l~,1 103,4 

:!21,!J 00,0 101,i) 

130,3 90,7 10-1,5 

80,:..? H;J,2 98,0 

3!l6,32 
10-!,;j 

108.~ 

98,8 

381,03 
100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Coreia 

405,97 
105,,; 

118,2 

\JO,l 

Taiwa.1 

484,00 
127,0 

137,0 

92,7 

484,00 
127,0 

218,!) 

1-!6,7 

86,0 

:?,:mo 40,0CO -!0,033 38,203 39,432 28,000 38,COO 38,COO 
82,:! JOI,-! 101,5 !17,0 100,0 !J0,4 !J0,4 00,4 

LJi;,7 !JO,:! 94,1 115,fi 100,0 16:!,5 154,3 158,6 

91,7 !l7,3 97,3 JO,j,(i 100,0 12-!,9 108,6 106,7 

89,6 10-l,2 104,2 91,9 100,0 77,2 88,8 90,3 

484,00 
127,0 

238,7 

150,(i 

84,3 

38,000 
96,4 

163,0 

103,3 

93,3 

484,00 
127,0 

:i66,6 

156,3 

81,3 

37,0;;-t 

94,0 

168,7 

99,3 

94,7 

Ji,ONTES: lt,undo l\:IoneM.rio Internacional, Inte~·national Financial Statistics, vUrios nUmeros; e World Bu.nk Report. 
NOTA: Pura Chile c Singapura foi usado o in<lice de Precos ao Consumidor. 



TABELA 6 

Juras, SCl'Vl('O da dit1ida e f1articiparfio do serviro da divida 

(Em US$ Milhoes a Prei;:os Correntes) 

l!l71 1117:! l!l7:l '
1 ln7:!" l!l7-I J!l7;i l!l7fi l!l77 Hl78 1!171 rnn l!J73 "Hl7:?" l\l74 l9'iii HJ7G 1977 1978 

·---·---

AnH~nt.ina Brn<H 

s~n·ic;o cla Didcltt Brnta ;)0:! ;)38 74-1 ;)H;"i . J.000 I.Oil l.:!2~ UP.-! :l.Hil J.-Hl7 UJ-1:? :?.fi;i4 :?.0:?1 3.371 4.031 ii.084 fi.;il 1 8.GOO 
SPrvic:o cltt Didcla Llqttida -180 ,;31 718 ;ii8 87:? Hirn 1.173 J.];j(\ :?.8:!8 1.-1:?-I J.811 :! .• ~:!7 J.8;i-I :!.(j;)3 3.(if1;3 4.80:! Ci. 1';.~ 7.!JGCi 
Ex11ort:u:01•s cle B(•ns 1.740 1.!J41 3.:!fi(i :!.31Ci :l.!J3I "2.!HH 3.!Jl:! il.Ci-t.! li.-!03 :!.!10-1 3.\J!JI n.HHJ 4_3c;,; 7.U;il 8.fi70 10.1:?8 1:!.120 l:!.fi£>9 
Part i(·ipnl;'f10 do Servic:o <la 

Dh-idn. Bruttt :?8,B "21,7 :!:!,8 :?;),7 2;),-1- 34,I 31,3 22,8 -l!J,4 ;j(),;j -18,7 -1:?,8 46,3 4:!,-1 4li,;j ;jO,:! ;)3,7 68.0 
Parti9ipn.c;l·1:0 clo Srrvi~·o dn. 

Dh·icln. Li'q1dda :?7,!J :?7,4 :?:!,O :?,;,o 2:?,:! 3:?.3 :io.:i :!0,i} -!-!,:? 4!J,O 4,;,-1 37,;) 4:!,:) :J3,-I -1:?,3 -17,-! ,;0,8 ():?,H 
Divicla. ExtPrna Bruta 3.323 3.!i41 :3,-1,;0 ti.O.:JT> ii.8!JO 7.:!UO "'f>.G:!:? P.521 J:?.•i7'~ H.•>7:? 11.10,; :ZI.171 :?;jJ)8;) 3:!.000 43_,;oo 
DivhltL Externa Liq11ida :!.:?L1 :!..tOO :l.:?8fi 3.!170 :!.077 :!.1-13 -t.8~m ii.3~8 fi.1;16 :>~-tr:;, ll.8U3 17.l:lii l!J.-141 :?-l.7H 31.liOfi 
Prmluto. Xacional Bruto 37.!JOi -13.-100 -18.130 4:l.l-!ii ;"){Ll 1;) fi0.83\J liZ.!J-17 70.018 7".!..70):2 G-l.340 U.871 !!0.:?27 76.-17!) 108.(i(i4 1"25.:!1:! 14.3.J!J8 ];}8.5;j() 180.0:?4 
Pa.rti<"ipa<,·iio da Divida Ex-

tern a Brntu n,n (),;} ;),7 8,0 8,4 10,0 10,:3 l:?,7 13,!J 1:?,;) );j,8 16,!J 18,l 20,:! 24,:! 
Part it•ipac::io cl:t Jlh-ida Ex-

t<'rIUt Ll11u.ida. 4,1) 4,3 ;),.~ 0.3 4.~ :?,n 7,(i 7,1 li,8 7.1 10,!J J:l,7 J:l,(i lfi,(i 17.li 

Chile ColOnihia 

---·---·--- -----------·-·-
. .-·.· 

St>n·i~o clti Dh·ic!11 Bruta :!83 3!JJ ;)2:? 3[)!) 888 so,; !J8;j 1. J;j:l 1.416 :!8;'j 31;j 3;i8 31!J 4fi.'i 471 48fi 484 551 
SerYic:o da Dfrida. Ll11uidtL :!71 2no ;il7 :l!J:i 8(i4 800 !J7;) 1.13;) 1.377 :?7n :!!J7 3.34 20:? ~00 .IJ;i 4:!1 4In 428 
Exportac.·Ops de B('n8 !)()[ 8;);) l.:?-1.\J 1.0:?:? :!.481 ].;');):! :!,083 :!. l!:O :!.408 G8!J 863 l.170 mm 1.417 l.4fi5 l.7·1ii :!.4-13 3.010 
Parti<·i11n<,·fio do Ser\'i<,·o da 

Didcln. R1;uttt. :m,..i. 45,7 -11,8 :m,o 3.),8 ;j] .u 47,3 5~,() 58,8 41,-1 aO,ol 30,4 '35,l 32,8 3:!,:! "27,n 19,8 l.8.3 
I1artic·ipa<,•ilo dn Sen·i('o da. 

Div id a Liq11ida :!8,:? -1.;j,() -11,-1 38,4 3~.8 ;)],;) 4fi,8 51,8 ;)7,:! -10,1 34,-1 28,-l :33,:! 28,:! :?8.3 2-l.I 17,:! 14,:? 
Dh-ida Extt•rmt Hn11a 4.0-18 4.774 5.::u.~ !i.195 .'i.-13-! f>.!lll :!.1Cl2 2.370 2.693 2.80fi :l.OJ!l 3.301 
Dh-idu. Extcrna Li<1uidn 3.!164 -l.808 ,;_,;-ic .5.:!01 ,;_31,; G.JOU 1.Mi8 I.!J:!l :!.17:? UH8 1.198 90;) 
Prrnl111.o l\arional Br11to U.:!75 !l,708 !J.8;j[ !J.Gll 11.:l!J8 10.!J80 l:!.010 13.8J!l 16.4-l:? 9.447 I0.(iJ3 l:!.078 10.713 H.l:!-1 IG.030 17.filJ l!J.G-!J 2:!.mJ3 
Partic-ipai;"fio da Dfrida. Ex-

tern a llruta -ll ,l 41,!J 47,!J 43,:l 39,3 4:?,0 17,4 l!i,8 Hi,8 15,0 15.4 14.G 
PartiC'i)Ja~·ao da DiYida Ex- 3,!J 

tcrnn Li<1uida .40,:! .. -1:!,7. 50,5 43,3 38,5 37,2. 13,0 13,G 13,;j 9,4 6,1 

(Continua) 



(Conclusiio) 

Serd~o da Dfricla Brnta 

Serd~o da Dfrida Li<111ida 

Ex1rnrta~0cs de Bens 

J>art-iripac-fi.o do Servi~o da 
Dfricla Bruta 

J>artic·ipa1;iio do Scrvic;o da 
Dfrida Lf<ttiida 

Dh·ida Externa Brnt•a 

Dh"i<la. Exkrna. Li1111ida 

J>rod11to N"acional Hruto 

Parti<·ipu~fio da Dh·ida Bx-
terna Bruta 

Partic·ipac:ffo da Dfdcla Bx
tenia Lf1111idu 

Set'\' i~o cla Dh· ida Brn ht 

Sen·i~o cla Dfricla Ll<111id:t 

Exporfac:Ot•:-1 de Bens 

Participac:iio do Scn·ic;o da 
Dh·id:t Bruta 

Part id pac:fio do Sen· ic;o cla 
Dh·ida Li<Juida 

Dh·icla Externa Brnta 

Df,·ida Externa Li<111ida 

Proclnto !-iacional Bruto 

Participa~i\o cla Dh·irla Ex-
t<"l'na Ikuta 

l'nrticipa~iio da Dh-ida Ex
terna Lf<1 uida 

l\J71 

78S 

723 

1.303 

•i7,S 

•>:J,O 

fiH 
;;!)fi 

:l.037 

31,li 

;)7.001 

870 

79fl 

].()fl,; 

47,8 

4Ci.10:! 

flO;; 

;"){):? 

:!.41ii 

:!3,3 

,;8.n3o 

]!)i3 

1.3!10 

1.2!13 

:!.07l 

fl7,1 

():!,-I 

S.310 
()J);j;) 

ii2.3!Jl 

13,:~ 

7S4 

73.~ 

:!.9Gl 

:?4,S 

l J .2;}:? 

10.181 

fl+.7fl(I 

17,4 

l;),7 

"I!l7:l" ID74 

l.OlS 

!l37 

J.700 

l.3!18 

J.:!4,; 

:i.s,;o 

4!l,1 

43,7 

1:!.38\l 

10.!l96 

60A7S 

:?0,;"S 

IS,:! 

fodia 

1975 

i.n:m 
l.Sl:! 

:?.8fll 

07,4 

03,3 

17.263 

L>.7:!4 

fl8.6U 

:?:?,U 

fi78 

fl30 

:!.471 

:!.717 7S!l 

2.fl:.?3 (i;)!) 

3.SmJ 4.3i'>i> 

fi9,7 JS,! 

:l;j,;) 67,3 

l:!.3Sfl 

11.743 

fl0.:!3:! 71.374 

17 .. ~ 

15,3 

1.3.178 

l:!.703 

S5.3:!7 

1",4 

H,9 

1\)7fi 

:!.!l33 

:!.80!1 

:l.3w 

SS,4 

S-!,7 

:l:!.000 

:?0.973 

73.1•)!1 

30,l 

:!8,7 

76!! 

,;74 

5.323 

10,S 

1-U63 

ll.73S 

\Jl.;jlfi 

l:!,8 

1!177 

.J.3!JS 

4.230 

+.41S 

!}i),7 

~fi.7S5 

:,?;),366 

S0.402 

3:1,3 

31,.; 

!Wl 

fl87 

ii.!JSO 

Hi,! 

11,.; 

l;),;)3-! 

l0,;j79 

104.3S!J 

14,!J 

10,I 

1978 

7.040 

fl.7!l,; 

fl.217 

113,:! 

109,3 

3:!.62:? 

:io.r.1,; 

!ll.!JH 

33,+ 

nos 
-!.JO 

14,;j 

7,0 

lflA3:! 

!l.7H 

117 .. >:?0 

14,0 

8,3 

l971 

:2:2,3 

:!l,S 

:!.8:?3 

403 

:!83 

!lClO 

4:?,0 

:.w,.:; 
3.39.j 

:!.698 

7.307 

46,5 

3fi,!J 

1972 

71 

.10 

:!14 

33.:! 

3:!,7 

:2.81H 

;j;j7 

-!20 

l.149 

.is,,; 

3Ci,6 

4.081 

:!.S6:? 

8,;).j!J 

-!7,7 

33,-! 

1973. "1972" 197.t 

106 

100 

3:2:2 

3:!,[J 

31,l 

3G!l 

ms 
3.027 

1:2,:.? 

i),() 

612 

374 

L309 

40,fi 

:!-!,S 

,;.093 

3.:?78 

!l.-112 

.H,I 

34,S 

lJruguai 

30,1 

:!H,O 

:!.S!l3 

52.j. 

3,;9 

1.:!00 

-!3,-! 

~n.s 

-!.!!JO 

:!.946 

8.4:!1i 

.HJ,7 

34,!J 

63 

58 

38:l 

!(i,;; 

L1,:2 

;"i;J7 

403 

3.430 

10,2 

11.7 

hrael 

797 

40:? 

l.S:?5 

.J3,7 

2.j,3 

!i.210 

,;.049 

!CUlCl8 

-!6,0 

197.'i 

138 

134 

38+ 

34,!J 

Ci67 

3!J2 

3.!lOfl 

17,1 

10.0 

s:is 
,;!6 

l.!J41 

43,:! 

:26,H 

7.373 

0_43,; 

l:!.340 

:i2,I 

1976 

HO 

133 
,;47 

:!+,a 

7,;o 

405 

-!.'21'2 

17,8 

!J,G 

1.102 

73!) 

:!AIG 

J977 

H!l 

137 

(i08 

2-!,;j 

7!Jl 

lfi8 

-L6:2U 

17,I 

3,0 

l.IH 
771 

3.08:3 

37,0 

3o.n 2,;,o 

\J.040 10.11;o 
7.!J!J8 !J,;335 

12.8,;c; 13.65:? 

70,:J 78,S 

Cl9,S 

1978 

207 

lSll 

Ci88 

30,! 

:27,;) 

Sfl(J 

17 

,;,1,;7 

!6,8 

0,3 

1.449 

9,;3 

3.9:?4 

3fl,9 

24,3 

12.5:!!) 

10.:?04 

15.33:? 

81,7 

()(),(} 



Seh·i90 da Dh·ida Bruta 

Sen·i90 da Dldda Llquida 

Exporta~Oes de Bens -

Participa9ffo do Serd90 da 
Dlvida Bruta 

Partir:ipa~iio do Se1Ti~o da 
Dh-ida Ll<1uida 

Dfrida Externa Bruta 

Dfrida Externa Llquida 

Produto Nacional Bruto 

Participa9iio da Dlvida Ex-
terna Bruta 

Participa.ciio da Dldda Ex
terna Lfr1uida 

Servi90 da Dfrida Bruta 

Sen·i90 da Dfrida Llquicln. 

Exporta9oes de Bens 

l'articipa9ilo do Servi90 da 
D(vida Bn.ta 

Part.icipa~fi.o do Seryi~o da 
Dfrida Llquida 

Dfrida Externa Bruta 

Dlvida Externa Lfquida 

Produto Nacional Brnto 

Participa91io da Dldda Ex-
terna Brnta 

Participa9iio cla D!Yida Ex
terna Liq uida 

485 

408 

l.83fi 

:!(i,4 

:!.j,5 

44 

3!J 

].7;;;i 

2.73!l 

072 838 

655 788 

:!.237 3.020 

30,0 . 27,7 

2:!,3 :!(i,1 

2.443 

J.131 

20.vu;; :m.2:w 

1,;o 

fiO 

:!.181 

7 •) 

:::,8 

3.:!0!J 

8.4 

3,!l 

am 
17!l 

3.fi!O 

8,8 

,;,o 
-l5H 

I.827 

3.686 

12,5 

49,fi 

lugoslih·ia 

605 

637 

:!.364 

28,1 

:lfl.738 

1.014 

921 

3.805 

:m,G 

2-1,2 

3.Hl3 
2.216 

36.100 

8.8 

6.1 

Singapura 

17:! 

67 

:?.;jl5 

Cl.8 

:l,7 

3.:!11 

389 

:!07 

ii.78;j 

0,7 

3,6 

558 

:!.254 

4.304 

13,0 

1.358 

1.290 

4.072 

33,3 

31,8 

,;.470 

4.78-1 

3!l.88:! 

13,7 

l:!,O 

3:!:! 

111 

,;_377 

6,0 

2,1 

600 

:!.407 

5.028 

l.:!67 

1.177 

+.89fi 

:!4,0 

fl.8!1!l 

;).:?15 

43.679 

];),8 

11,9 

.377 

16!l 

fi.58fl 

,;,7 

:?,6 

77:! 

:L39:! 

5.fi20 

.J1,9 13,7 

47,9 /, 46,l 

1.431 

1.308 

~.896 

:!6,7 

8 .• 589 

fi.7-10 

,;0.137 

17,l 

13.4 

406 

133 

8.242 

-l.9 

1.6 

1.089 

:!.76!l 

fi.478 

16,8 

42,7 

0 .. 

1.85.5 

1.705 

;3.668 

32,7 

30,1 

10.323 

8.104 

.17.03:! 

18,l 

14,2 

711 

328 

10.134 

i,O 

3,2 

1.1:!0 

4.183 

7.597 

14,7 

55,l 

332 

309 

1.060 

:n,3 

l5.08!J 

401 

380 

1.61fi 

24.8 

23,;j 

lfi.fi16 

138 176 

98 130 

1.U98 :!.!ll.I 

6,!l 6,0 

8. 793 I 0.2;;0 

,;31 

490 

3.215 

16,5 

15,2. 

3 .. ;,;n 

2.667 

:!0.15H 

17.6 

la.:! 

250 

139 

4.37'3 

;;,7 

3 •) 

1.:!81 

J.';8 

12.138 

10,0 

1,3 

421 

393 

l.9fl4 

:?],;'j 

w,o 

17.288 

188 

!:?:? 

3.0!lli 

fi,I 

4,0 

10.3!J4 

Corcia 

751 

669 

4.4.53 

16,!l 

15,0 

4.693 

4.;i~6 

23.77;3 

l!l,7 

19,1 

Taiwan 

.::.~6 

!):? 

5,,;18 

4,6 

1,7 

1..;3,3 

3~.(j 

13.391 

11,,3 

2,() 

9;38 

911 

;3.071 

18,9 

18,0 

0.047 

5 .. !)L3 

27.894 

:n,7 

l!J,8 

3fi0 

:HI 

ii.30:! 

0,8 

4,0 

J.083 

15.033 

L3,o 

7 ., 
.~ 

1.3.5!l 

1.289 

7.693 

· 17,7 

16,8 

7.370 

5.746 

::13.5Hi 

:!:!,O 

17,1 

fi:!4 

470 

8.LiO 

7,7 

.5,8 

3.030 

1.420 

17.636 

17,:! 

8,1 

J.848 

1.714 

9.986 

18,;i 

17,2 

8.6:!:! 

ii.98!l 

40.070 

:!l,;3 

14.!J 

6.5!1 

447 

!l.349 

7,0 

4,8 

:l.521 

:!.07-1 

:!0.26!i 

17,4 

10,2 

:!.561 

2.278 

12.6M 

18,0 

11.992 

9.461 

47.!l!lfi 

l!l,7 

85.'j 

·179 

12.644 

fl,8 

3,8 

3.!!03 

2.394 

:!4.'327 

15,9 

9,8 

FONTES: Exportn.~Oes, paga.mentos e receitas de juros: Tabelas 1 e 2; amortizacao, estoque de reservas: FMI, Internat'ional Financial Statistfrs, v3.rios nllmeros; PNB a pre~os correntes: 
banco de dados do Banco Mundial; dlvida externa bruta: National Foreign Assessment Center, Non-OPEC LDC's: External Debt Positions (Washington, D.C., janeiro de 1980); .e divida ex-
terna bruta de Israel: Bank of Israel. · 

NOT.A.: A dlvida externa bruta inclui.a divide. pUblica e privada; as reservas liquidas sao definidas coma a soma dos estoques de divisas, as reserva.s de ·ouro aO valor'fiXado pelas auto
ridades · nacionais, os es toques de DES, a posicli.o de reservas com o l!'MI, menos o uso dos creditos do Fu::ido. 



/ 
>4 TABELA 7 0 

Composir;ii.o da despesa nacional, rela~oes incrcmentais capital/ produto c tax as de crcscimcnto 

1964/73 1971/73 197-J./76 1977/79 1974/7!! 1964/73 1971/73 l!J74/76 1977/79 1974/79 

Argentinan Brasil 

Composiclio da Despesa Nacional (a Precos 
Correntes) 

Consun10 Privado 65,5 52,5 48,6 .J5,4 47,4 71.4 !i7,8 67,2 08,,; 67,9 
C"nsumo Publico 13,7 22,9 28,5 27,4 28,1 10,6 9,6 !J,.3 9.5 9,3 
Consumo Total 79,2 7.1,5 77,2 72,8 75,5 82,0 77,4 76,6 77,9 77,2 
In,~e8timento Fixo Bruto Domestico 20,3 24,0 2'2,7 27,4 24,5 18,0 22,6 23,-l ~2.1 22.8 
VariacOes de Est.oques 0,.5 '0,.5 0,1 - 0 ') 0,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ·-lnYestimento Don1fstico Bruto 20,8 24,5 22,8 27,2 24,5 18,0 22,6 23,4 :?2,1 22,8 

Relacoes Incrementais Capita!/Produto 4,3 5,5 W,4 9,9 13,0 2,3 1,7 3,1 4,3 3,6 
Taxas de Crescimento (a Precos Constantes) 

Produto Nacional Bruto .J,7 .J-,8 0,9 l.!l l •) ·- 8,0 l:!,I 7,3 5,3 6,3 
Popnlac;iio 1,4 1,3 1,3 J,3 ],3 2,9 :!,8 2,8 2,8 2,8 

'ti PNB l'er Capita 3,3 3,;3 ··0,4 0,6 -- 0,1 5,2 U,:? 4,5 :!,-1- 3,4 

"' "' ":" 
'ti 

Chile Colombia ,,. 
::: Composiciio da Despesa Nao ional (a Precos 

t'>1 
Correntes) 

" Consun10 Privado 73,6 73,5 78,5 77,6 78,2 73,2 72,3 72,3 68,9 70.G c 
::: Consumo Pub!ico l" ., 14,l 13,2 12,4 12,8 7,2 8,1 7" 7,1 7 ') -·- .-
.... Consumo 'rotal 86,0 87,6 91,6 89,9 90,9 80,.J- 80,3 79,5 76.0 77,8 
.... lnYestimento Fixo Bruto Dome~tico H,0 12.4 10,4 10,l 9,1 18,0 18,7 18,9 20,5 19,7 ......_ 

Variac;Oes <le Estoques n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. l,6 I 2,6 3,5 3,0 ..... 
'- lnvestimento Domestico Bruto 14,0 12,4 10,4 10,l 9,1 l!J,O 19,7 :m,.~ 2.J,O 22,2 

"' Rela~oes Incrernentais Capital/Produto 6 ') 6,7 -·15,3 1,2 2,8 3,6 2,8 3,8 2,9 3., ·- .-
"" Taxns de Crescimento (a Pre~os Constante•) .. 
.... Produto Nacional Bruto 3,7 1,6 --~2,.J. 9,0 3,6 5,G 7,0 ·4,6 6,6 ;"),5 
\C Populacilo 1,9 1,7 1,7 J,7 1,7 2.7 2,3 2,3 2,2 2,3 Oo ...... PNB Per Capita 1,8 ---0,l - -4,l 7,3 1,9 2,9 4,7 2,3 4,-1 3,Z 



0 
"" 
"ll l\lCxicon LrnJ?;uaia 

"' <;;· 

"' "" Composiciio da Despcsa Nac•ional (a Precos 

"' Correntes) 
~ 

a Consnn10 Prh•ado 72,3 72,l (l.5,1 04,5 64,9 75,5 73,5 73,fi 73,3 73,4 

" Consumo Pf1blico 7,8 8,;'j 10,6 11,6 11,0 13,7 14,2 J.t,2 12,6 13,5 
"" Consu1no Total 80,1 80,6 75,7 76,l 75,9 89,2 87,7 87,7 85,!l 87,0 ~ lnvest.imento Fixo Bruto Domestico 19,9 19,0 21,3 :.n;2 21,3 10,8 10,0 12,1 J.1,2 12,9 g Varia90es de Estoques n.d. 0,4 2,9 '2,7 2,9 n.d, 2,3 0" ····0,1 0,1 .. 
~ Investimento Domestico Bruto 19,9 rn,4 24,3 23,9 24,l 10,8 12,3 1?,3 14,1 13,0 

Helacoes Incrementais Capital/Procluto 3,1 3,0 3,8 5,5 4,1 9,6 - ·11,0 3,6 3,3 3,4 

" Taxas de ·crescimento (a Precos Constantes) 
::: 
c Produto Nacional Bruto (i,4- G,0 3,3 fi,8 4,2 l '> .~ --1,5 3,3 5,0 3,9 

"' 
Populacao :i,2 3" 3,3 3,3 3,3 0,8 0 •) o') 0,7 0,5 

'<::- PNB Per Capita 3,2 "2,7 0 2,5 0,9 0,4 --·1,6 3,1 4,3 :J,4 
o. 
"" 
::. 

kclia I~racl 
C") ..., 
<;;· 

"' Composicao dn Despcsa Nacional (a Preco.• 
::>.. Corren t<-s) 
0 

"ll Consun10 Pri\·ado 73,1 72,7 09,6 68,0 68,8 52,8 45,6 45,7 49,7 47,G 

& Consumo PU.blico 9 ·> 9,4 9,4 9,7 9,5 24,4 28,5 31,3 29,5 30,5 .~ 

c. Consumo Total 82,3 82,I 78,9 77,7 78,4 77,2 74,0 77,l 79,l 78,1 
;;;- Investimento Fixo Bru to Dome::;tico 17,7 15,3 17,0 20,0 18,2 22,8 24,8 :!1,9 19,.5 ~o.8 

Variai;Oes de Estoques n.d. 2,6 4,2 2,3 3,5 n.d. 1,3 1.0 1,4 I" 0 .~ 

Investimento Don1estico Bruto 17,7 17,9 21,l 22,3 21,6 22,8 26,0 :?2,9 20,9 :!1,9 
H.ela~Oes Incrementais Capital/Prod11to 5,8 8,9 4,4 5,3 4,!l 2,7 3,3 11,0 7,1 8,8 
Taxas de Creimimento (a Pre~m; Constante~) 

Produto Nacional Br11to 3,4 1,5 4" ~.7 4,3 8 ') ·- 8,!J :?,() 3,3 2,3 
Pop11la~ao ~.3 2,1 2,0 :?,O 2,0 ~. 1 3" 2,5 •)•) 2,3 
PNB l'er Capita 1,1 - -0,0 :!,1 1,7 2,3 5,1 ;j,7 0,1 1:2 0,0 

(Continua) 

.... 



.;.. (Conclusao) '"' 
1964/73 1971/73 l!J74/76 IU77/79 1974/79 1964/73 1971/73 1974/76 1977/79 1974/79 

111.e;o~hi\·iaa Corria 

Composicii.o da Dcspesa Nac_·ional (a Precos 
Correntes) 
Cons11mo Prh·acio ;;3,2 ;);),ii 53,0 ;iO,O 52,2 (l!l,8 07,2 03.3 ;)9,1 01,:! 
Consmuo Pt1blico JO,!) 10,n 16,6 16,6 10,0 9,2 9,8 10.0 10,!J 10,4 
Commtno Total 70,I 71,4 70,2 06,0 08.7 79,0 77,0 73,2 70,1 71,!l 
Invest.itnento l•'ixo Bruto DomCstico :29,!J 26.7 27,7 31,4 :?9.9 19,4 :?l,2 23,6 28,0 25,7 
VariacOes de Estoc1ues n.d. 1,9 2,3 •) ') 2.2 !,Cl 1,8 3., I,[) 2,6 

a3:4 ·-Investitnento Domestico Bruto :?9,H 28,f> 29,8 31.3 21,0 23,0 2!1,8 :!H,9 28,4 
RelacOes Incren1entais Capital; Procluto ;),3 fi,9 4,3 4,4 ·l.4 2,1 :.!,4 2,7 3,1· 2,9 
Taxas de Crescimento (a Pre~os Constantcs) 

Produto Nacional Rruto n.2 ;i,8 5,1 (),;) .;,7 !J,l 8,9 8,9 10,1 10,! 
l'op11laciio J,O 1,0 o,n 0,!J 0,9 2,2 2,0 1,!) 1,8 1,9 
PNB l'er Capita 5,2 4,!l 4 ., o),() 4,7 !l,!l 6,8 7,0 8,3 8,3 

Singapura Taiwan 

Co1npo~ii;iio da De~pesu. N ac• ionul (a Prccos 

'ti Correntes) 

" Consumo Privado 68,9 fi5,-t 54,H .;"iG,6 5;),7 57,9 ;)4,6 52,!J 52,6 52,8 
"' Consmuo Publi<:o 10,8 J0,2 9,4 10,l 9,7 17,5 16,9 14,5 16,2 15,3 -;:> 

Consumo Total 79,7 li5,{i li4,3 (j6,8 65 .. 5 75,4 71,5 r.7,3 68,9 68,1 

'.'.2 In,·est.ituento Fixo Bruto Domt<stico 20,3 30,!J 32,1 31,4 31,7 24,(i 25,3 28,6 27,9 28,2 

§ Varia90es de Estoqties n.d. 3,4 3,6 1,9 2,7 n.d. 3,.j 4,2 3,3 3,8 
Investirnento Do1nestieo Bruto 20,3 34,4 35,7 33,2 34,5 24,(j 28,.=) 32,7 31,l 31,9 

Rola9oes Incrementais Capital/Produto 1,8 :!,O 5,5 3,4 4,2 2,5 1,8 4,1 2,7 3,2 

~ Taxas de Crescimento (a Pre9os Consta:!tes). 
g J>roduto Nacional Bruto 10,5 J0,4 (i,3 8,8 7.5 !l,0 11,2 4,4 U,6 7,6 

Popula9iio 1,9 1,7 1,5 1,1 1,3 2,3 2,1 1,(1 l,!l 210 
PNB Per Capi1a 8,6 8,6 4,8 7,!i fi,l 7,3 9,1 2,5 7,7 5,5 -...... ..... 

"- l'ONTE: Banco de dados do Banco Mundial. 
::, NOTAS: I) As rela95es incremcntais capital/produto foram calculadas supondo um lapso de um ano entre investimento e producao; a rela9iio para 1971/73, "" ;-: por exemplo, e derivada dividindo a soma da forma9iio bruta de capital fixo para 1970, 1971 c 1972 pelo incremento do PNB de 1970 a 1973, ambos mcdidos 

..... cm prec;os constantes . 
'O 2) A~ taxas de crescimento foram calculadas par uma a.nfllise de regressiio <lo ano precedente ao indicado. 
Oo ..... 11Da<los sabre u. composit:;iio da despcsa. niio-disponh-eis 1>ara 1979 . 
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em 1973 e 1977. A reduc,;ao conseqiienle da protec,;ao contra impor
tar;:oes parece ter sido maior que a reduc:;iio dos suhsidios its expor
tac,;oes, que se deu com a eliminac,;ao dos beneficios tribut<irios sobre 
rendas derivadas da produc:;ao para a exportar;:ao. Adicionalmente, 
foram estabelecidas novas facilidades de c:reditos a medio e longo 
prazos para a exportac;ao. 11 

A liberalizar;:ao das importar;:oes ocorreu mais rapidamente em 
Taiwan do que na Coreia, embora as redrn;:oes alfamleg:irias fos-sein 
menores. Singapura, por sua yez, encontrava-se quase sem restri
r;:oes it importac:;ao, e suas ja baixas taxas alfandeg{irias foram redu

zidas mais ainda. Tanto Singapura como Taiwan instituiram novas 
facilidades de Credito a medio e longo prazos para a exportai;:ao. 

Por outro !ado, os trcs paises apresentam diferenc;:as nas politicas 
macroecon6micas aplicadas e na trajetc'>ria da taxa de cambio real. 

A Corei": aumentou sua dependencia do endi,·idamento externo para 
superar os efeitos adversos dos choques externos sofridos em 1974. 
Simultaneamente, assegurou que a entrada incremental de capitais 
fosse investida em vez de consumida com o fornecimento de incen
tivos ao investimento, a reduc;:ao do deficit estatal e o restabelel:i

mento de taxas de juros reais positivas. Estas medidas contribuiram 
para aumentar de 23% - em 1971/73 para 27c;;, em 1974/7fi 
a proporc;:ao do investimento na despesa agregada. 

Com o r<ipido aumento do investimento, a Coreia expandiu sua 

produc:;ao tanto para a exportac;:ao como para o mercado domcstico. 

Nao ohstante a Yalorizac;:iio da taxa de dlmhio frente ao d<'>lar norte

arriericano em relac:;ao a scu nivel suhvalorizado de "l 972", a soma 
dos aurnentos das exportar;:oes e da substituic,:ao de importac,:oes com

pensou os efeitos adversos dos chogues externos sobre o halanc;o 

'de pagamentos coreano em 1975, eliminando a necessiclade de 

financiamento externo liquido aclicional. 

Em seguida it liheralizac:;ao das importac:;oes, a expansao das expor

tar;:oes assumiu importancia crescente em relac;:ao it substituir;:ao lle 

!l Os exportadorcs scguiram hcncfiriando-se da cntrada line_ de impost<.is 
destes insumos. Enquanto oficialmente o sistema de isen\·ao prCl·ia para os insu
mos importados foj· tramformado 1111111 sistema de reemholso de direitos adua
nciros. na pr;\tica o ret,mbolso dos pagamentos nao· foi fcito. 

0.1 Paf.>es I'll/ ne.ll'/11'()h•i II/('///(} II /"b II <:risl' rlo P1•/ ni/eo -rn 



importac;:oes, e a combinac;:ao dos dois efeitos chegou a ser quatro 

vezes superior aos efeitos adversos dos choques externos sobre o 

balanc;:o de pagamentos em 1977. Embora as maiores taxas de cres

cimento do PNB agregassem USS l bilhao adicionais ;t conta de 

importac;:oes, c a Corcia ainda sofresse os efeitos dos choques externos 

adversos, o financiamento externo liquido adicional chegou, em 

conseqiiencia, a us.~ - 3,3 bilhoes. 

() aumento da participac;:<io do irivestimento na despesa agre

gada de '.!.7% em 1974/76 para 3()!;~ em 1977 /79 contribuiu de 

maneira importante para a acelerac;:ao do crescimento econo

mico na Corcia. Nao obstante o ma10r esforc;:o em materia 

de invcstimentos, a participac;:ao das exportac;:oes, contudo, deixou de 

crescer, e houve substituic;:ao negativa de importac;:oes em 1978, 

dcvido principalmente ;'t continua valorizac;:ao da taxa de cftmbio real 

e ;ts medidas domesticas expansionistas que mantiveram elevadas as 

taxas de crescimento econbrnico ao prec;:o de um aumento nas pres

soes inflacionarias. 10 Estas iniluencias, mais uma politica de creditos 

favor;\vel aos investimentos capital-intensivos de grande escala na 

produc;:ao de hens intermedi;lrios, lcvaram a uma queda no volume 

de exportac:;oes em 197!~. 

0 financiarnento externo liquido adicional foi quase cquiparado 

;:io valor tendcncial do hiato de recursos em 1977, 11 de maneira que 

o financiamento externo liquido efetivo foi praticamente zero. Com 

uma situac;:ao comercial desfavor<\vel, o financiamento externo 

liquido chegou a USS 0,7 bilhao em 1978, com um financ:iamento 

externo total de USS i,7 bilhao. r\ partici pac;:fto do servic;:o da 

divida brut.a (pagamentos de juros e amortizac:;ocs corno percen

tagem do va !or da cxporta~·ao de hens) a umenLou de 17'_',~ cm 1973 

10 :\ taxa cle dimhio real frcntc ao clolar nortc.-a111cricano cncontrava-se a 

8·1% de seu nivcl cle "19i2'" cm 197i c a 81% em l!Ji8, anos cm epic o valor 

real cla ofnta clc 111occla clevou-sc cm 29 e 12%. rcspcctivamcnlc. 

11 0 clc1·ado valor do hiato de recursos rdlctc o fato cle que o deficit 

comcrdal de "1972'" tcria aumcntaclo ao continuarcm as tendcncias das expor

ia<;cic/ e importa~·<ics rcgistraclas 11a decacla anterior. 

-1-l l'r'sq. Pla11. fam1. 11(1) alir. 1981 



para 20% em 1978, enquanto a razao entre a dfvida externa (bruta) 
e o PNB subiu de 18 para 25%. 12 

Taiwan deixou que sua taxa de · cfunbio real ~e valorizasse em 
23% em 1974, comparada ao nivel de "1972", diminuindo. a sua 
participac,:ao nos mercados externos e crianclo uma substituic,:ao 
r.egativa de importac,:oes. Estas variac,:oes desfavor<l.veis no fluxo 
comercial agravaram os efei tos sob re o crescimen to economico das 
medidas antiinflacion;irias, acarretando uma reduc,:ao do valor real 
da oferta de moeda de 24c/~ em 1974. Como resultado, o cresci
mento economico quase parou, enquanto o aumento de 41 % nos 
prec,:os por atacado foi seguido por uma queda de 5% em 1975. 

A economia nas importac,:oes, associada a queda da taxa de cres

cimento economico, nao superou tota}mcnte OS efeitOS adverSOS sobre 

o balanc,:o de pagamentos da restric,:ao de sua participac,:ao em mcr

cados externos e da substituic,:ao negativa .de importac,:oes em 197'1. 
Portanto, as necessidades de financiamento cxterno liquido adicio

nal de· Taiwan excederam os efeitos negativos dos choques externos, 

exigindo um amplo endividamento externo. A ~ituac,:ao n'mdou nos 

anos seguintes, yuando a aplicac,:ao das politicas incentivou novos 

investimentos e favoreceu a posic,:ao cornpetitiva de Taiwan. 

Em primeiro lugar, as taxas de juros reais subiram a 19c:,.;, em 

1975, quando diminuiram os prcc,:os atacadistas, c ficou na faixa 
de 7.9c;;, nos anos segui11tes. Maiores incentivos ao investimento 

tambcm foram outorgados atravcs de emendas ao Esta tu to .. do 

I,ncentivo ao lnvestimento, e houve um .rnjJeravit no ors:amento 
esta.tal. Por ultimo, a taxa de cf11nbio real foi desvalorizada de ano 
em ano, superando o nivel de 1973 e aproximando-se da media de 

"1972", no final do periodo. 

Em conseqiiencia, a participac,:ao do investimento domcstico 
bruto na despesa agregada aumentou de 2sc:;, em 1971 /73 para 

1~ A Tahe!a fi .ofcrecc informa<;oes sohrc a participa<;ao do scn·i<;o liquido 
<la divida. derivada pclo desconto cla reccita de juros clas ohriga~·ocs do scrvi\O 

cla divida, e sobre a participa<;ao cla clfvicla externa liquida. ohticla pelo aj:iste 
cla df\'ida externa hruta em fun~·ao do \'alor liquiclo de rcsen·as. Referir-se-a 

a estas percentagens nos casos em que elas aprcscntarcm rcsultados substan.::ial

mente distintos aos clas razocs hrutas. 
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33% em 1974/76, caindo para 31 % em 1977 /79, devido principal

mente :t diminuii;:iio na taxa de acumulai;:iio de estoques. A alta da 

taxa de investimento e as melhorias na sua posii;:iio competitiva con

tribuiram, por sua vez, para os aumentos na participai;:iio das expor

tai;:oes e na substituic;:ao de importai;:oes em Taiwan. Simultanea

rnente, em cornbinai;:ao com a liberalizai;:iio da politica de importac;:ao, 

a promoi;:ao da export<ic;:ao assumiu maior importancia frente it 

substituii;:ao de importac;:oes. 

Estas influencias contribuiram para a acelerai;:iio do crescimento 

econbmico em Taiwan, que teve seu produto nacional bruto 

aumentado a uma taxa anual media de 10% depois de 1975, ap6s 

dois anos de estagnac;:ao. Gontudo, devido it estagnac;:ao anterior, 

Taiwan aimla continuou a realizar economias nas importac;:oes. Em 

suma, o impact<> sobre o balanc;:o de pagamentos das politicas domcs

ticas referentes its exportac;:6es, it substituic;:ao de importac;:oes e it 

taxa cle crescimento econtimico foi superior em mais de cinco vezes 

;;os efeitos adversos .dos choques externos em 1978. 

Em conseqiiencia, o financiamento externo liquido adicional tor

nou-se crescentemente negativo, atingindo US$ - 3,0 bilh6es em 

1978. Ajustado pelo valor tendencial do hiato de recursos, o finan

ciamento externo liquido efetivo foi de US:ii - I ,9 bilhao, enquanto 
o financiamento externo total chegou a lJS:iji - 1,4 bilhao em grande 

medida deYido ao servic;:o da divil\a externa. No mesmo ano, a 

participa~:iio do servic;:o bruto da divicla foi de 7%,, apenas supe

ramlo a participa~:ao de ()<;.;, em 1973, enquanto a participac;:ao da 

divida externa bruta foi de Hi';;,, comparada aos I I% em 1973. 

A taxa de d\mbio real em Singapura caiu 20';.;, entre "1972"' e 

197<1 c aumentou apenas ligeirarnente em 1975. Enquanto as expor

tac;:oes seguiram hcneficiadas por subsidios, as red!!~es alfandeg:irias 

agravaram os efeitos da ,·aloriza~:iio da taxa de dtmbio real, acar

rei:ando urna ~ubstitui~:iio ncgatiYa de importa~:c)es e uma desacele

rai;:iio do cresc:imento econbmico. 0 rrcscimento ainda foi retido 

.por polltirns antiinflacion;irias, embora muito menos abrangentes 

que em Taiwan, e o ,·alor real da oferta de moeda diminuiu 11~~ 

cm 197..J. 
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Nos anos de 1974 e 1975, considerados em conjunto, a soma dos 
efeitos <las politicas economicas domesticas sobre 0 balan<;o de paga
mentos aumentou ligeiramente os efeitos adversos dos choques ex
ternos em Singapura, elevando assim as necessidades de financia
mento externo. 0 financiamento tomou a forma de uma acelera<;ii.o 
do crescimento do investimento direto estrangeiro e da entrada 
dandestina de capital em carteira, que aparece no item de ~rros e 
omissoes. A estabiliclade politica de Singapura atraiu os investidores 
estrangeiros, e o investimento direto ainda foi encoraja~lo por um 
aumento de incentivos, com a extensao de cinco para IO anos do 
prazo de isen<;ii.o tributaria para industrias pioneiras e o estabele-

. dmento do Esquema de Assistencia ao Capital, para fornecer capital 
as industrias intensivas em mao-de-obra qualificada. Simulta
neamente, a entrada de capital estrangeiro permitiu manter o 
investimento bruto acima de I/ 3 da despesa agregada. 

'A. taxa de cambio real desvalorizou-se nos anos seguintes, ultra
passando em 10~'.'6 o nivel de 1973, embora ainda 10% aquem da 
media de "1972". Os progressos na posir,:ii.o competitiva de Singapura 
expressaram-se numa crescente participa<;iio das exporta<;6es, 
enquanto houve uma continua<;iio da substitui<;ii.o negativa de .im
pona<;6es durante o periodo em estudo, em conseqiiencia .de maiores 
redm;:oes alfandegarias. Com os efeitos da promo<;~o das exporta<;6es 
superiores aos da substitui<;ii.o negativa de importa<;6es, e com a 
manutern;:ao de uma alta taxa de investimento, a taxa de cresci
nl.ento economico foi acelerada. Mas Singapura ainda econonuzava 
nas exporta<;6es, devido ao declinio da taxa de crescimento 
no comer,:o .do periodo. 

Devido aos efeitos positivos resultantes das politicas econ(i. 
micas domesticas sobre o balan<;o de pagamentos, as necessidades de 
financiamento externo liquido adicional foram consideravelmentc 
menores que os efeitos no balarn;o de pagamentos dos choques 
externos. Com um reduziclo valor tendencial ·do hiato de recursos, 
o financiamento externo liquido efetivo foi de US$ 0,7 bilhao, 
enquanto os pagamentos de juros e dividendos elevaram o financia
mento externo total a USS 1,2 bilhao. Boa parte do financiamento 
externo continuou a realizar-se na fonna de investimentos diretos, 

e a participar,:ao do servii;:o bruto da divida caiu de 9% em 1973 
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para 7% em 1978. Enquanto a participac,;ao no PNB da divida 
externa bruta aumentou de 13 para 153, as reservas liquidas de 
Singapura continuaram tres vezes superiores a divida externa bruta. 

5 . 2 - Argentina, Brasil~ Colombia e Mexico 

Em 1974, os efeitos dos choques externos sobre o balanc,;o de 

pagamentos foi igual a 4% do PNB no Brasil, 1 % no Mexico e 
na Colombia e praticamente zero na Argentina. Depois de aumentos 
em 1975, quando as variac,;oes adversas dos termos de troca refor

c,;aram o impacto da recessao mundial, estas percentagens diminui

ram ate 1977, com uma pequena deteriorac,;ao em 1978, salvo no 

caso da Argentina. As percentagens para 1978 foram: Brasil, 23; 
Mexico, 1%; Argentina, -1%; e Colombia, -2%. 

Os quatro paises latino-americanos nao deram continuac,;ao as 

reformas que visavam a uma mai01- orientac,;ao para fora <lurante 
cste pedo<lo. 0 Brasil e a Col6mbia, alias, aumentaram a <liscrimi

nac,;ao contra as exportac,;oes, com maior protec,;ao contra importac,;oes 

e menores subsidios as exportac,;oes, respectivamente. A Colombia 
aimla deixou valorizar-se cada vez mais sua taxa de dlmbio real 
frente ao dolar norte-ame1·icano. No comec;:o do perfodo, a taxa 

de cambio tambem foi supervalorizada na Argentina e no Mexico, 
havendo no entanto pouca variac,;ao na relac,;ao entre incentivos as 
exportac,;oes e a substituic,;ao de importac,;oes nos dois paises. 

Simultaneamente, houve diferenc,;as entre os paises do segundo 
grupo em rela--,;ao ~is politicas macroecon6micas que aplicaram. No 
Brasil, a resposta imediata aos choques externos foi a de aumenta1~ 

o endividamento externo, a fim de manter a alta taxa de cresci

mento economico. Nos dois anos de 1974 e 1975, a deteriorac,;ao do 

balanc,;o de pagamentos resultante dos choques externos foi com

pletamente financia<la desde o exterior; o aumento <la participac,;ao 

em mercados externos foi compensado pela elevac,;ao das importa

c,;oes correspondentes as maiores taxas de crescimento do PNB; e 

a substituic,;ao de importac,;oes foi praticamente zero. 
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Alem de permitir que o consumo domestico continuasse em ele
vac;:io, os montantes emprestados foram empregados para financiar 
grandes investimentos em infra-estrutura e em industrias altamente 
capital-intensivas produtoras de bens intennecliarios para o mer
cado interno. Os investimentos privados nas inclustrias mecftnicas, 
por sua vez, foram promovidos atraves da aplicac;:ao crescente de 
preferenrias crediticias, enquanto as taxas de juros reais tornaram-se 
negativas . 

.. ~S medidas que visavam a contenc;:ao das importar,;6es inclufam 
a.i.m-lentos alfandegarios, exigencias de dep6sito previo e restrir,;6es ........ 
as importac;:6es. Nao obstante a introduc;:ao de alguns novos incen-

. tivos a exportac;:ao, o efeito resultante do conjunto de mecliclas foi 
um aumento da cliscriminac;:ao contra as exportac;:6es e o favoreci

mento da substituic;:ao de importac;:6es. Simultaneamente, o valor 

real do cruzeiro em termos do d6lar norte-americano variou rela

tivamen te pouco. 

A aplicac;:ao destas rnedidas acarretou uma consideravel substitui

c;:ao de importac;:oes, que chegou a superar todos os efeitos dos cho

ques externos sobre o balanc;:o de pagamentos apos 1976, quanclo o 

financiamento externo liquido aclicional tornou-se negativo. Este 

resultado, no entanto, deve ser avaliado a luz do elevado peso dos 

pagamentos de juros e dividendos, que subiram de US$ l bilhao 

em "1972" para US5!) 2 bilh6es em 1974, aproximando-se de US$ 3 

bilh6es em 1976 e quase US$ 5 bilh6es em 1978, elevando as neces
sidades totais de financiamento externo para US$ 7,6 bilh6es. 

Com a amortizac:;ao de emprestimos externos fazendo pesar cacla 

..-ez mais o servic;:o da divida externa, a participac;:ao do servic;:o da 

divida bruta subiu de 43% em 1973 para 683 em 1978, ao passo 
que a participac;:ao da divida externa bruta aumentou de 14 para 

24%. Par sua vez, a taxa de crescimento do PNB diminuiu apos 

i 976, refletindo os efeitos de investimentos nas industrias capital-in

tensivas, a queda na taxa de poupanc;:a interna decorrente da ma

nutenc;:ao de taxas de juros negativas, as distorc;:oes produzidas pela 

crescen te inflac;:ao provocada par politicas expansionistas e as poli

ticas antiinflacion<irias aplicacfas entre meados de 1977 e meados 

de 1978. 
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No Mexico, o financiamento externo liquido adicional excedeu 
iargamente os efeitos dos choques externos sobre o balarn;o 
de pagamentos ao longo do .periodo em considerai;;ao. Os resulta
dos da economia nas importai;;oes, associados as taxas inferiores de . 
crescimento do PNB, nao chegaram a compensar a deteriorai;;ao do 
balani;;o de pagamen tos provocada por penlas de parcel as de mer
cados externos e pela substituii;;ao negativa de importai;;6es. 

A diminuii;;ao de parcelas de mercados externos e a substituii;;ao 
negativa de importa<;6es demonstram os efeitos diretos e indiretos 
<las politicas expansionistas seguidas pelo Governo Echeverria apos 
i 972. Estas · politicas acarretaram uma dtpida elevai;;ao de despesas 
governamentais, sem um aumento correspondente de receitas. Em 
cvnseqiiencia, o deficit. ori;;ament<irio cresceu de 1 % do PNB em 
1971 para 4% em 1974 e ficou entre 3 e 4% do PNB nos dois anos 
seguintes. 

0 deficit orr.;ament;irio foi •financiado por emiss6es rn e por encli
vidamento no exterior. As emiss6es provocaram uma r{tpida infla<;ao, 
e a deteriora<;ii.o da competitividade <lo Mexico nao foi totalmente. 
revelada pelas taxas de cambio reais calculadas em referenda a 
prei;;os relativos. Isto porque, na economia relativamente aberta do 
Mexico, os aumentos de salarios nii.o puderam ser totalmente trans
feridos aos prei;;os. 

0 d.eclinio da competitividacle do Mexico nao foi compensado 
por uma desvalorizai;;ao ate setembro de 1976. A desvalorizai;;ao mais 
as politicas monet;irias restritivas adotadas pelo Governo Lopez 
Portillo em 1977, com uma contrai;;iio de I I% na oferta real de 
moeda,' levaram a uma retlu<;iio na participai;;ao das importai;;6es. 
A parte o aumento das exporta<;6es de combustiveis, no entanto, 
i10uve pouca melhoria no desempenho das exportai;;6es, j<i que a 
aboli<;ii.o de subsidios ~ts exportai;;6es basicamente compensou os 
efeitos <la <lesvalorizai;ii.o. 

Em I 978, nova men te for am adotadas politicas ex pansionistas, 
quando o valor real da oferta de rnoeda aumentou em 13% e o 
deficit ori;;ament{irio aproximava-se dos 5% do PNB. Pressionada 

13 Afora um pcqucno declinio em 19i4, o nlor real da ofcrta de moeda 
crescctr a taxas situadas cntrc 4 c 15"{, de l 9il a 1976. 
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a capacidade clomestica e valorizada a taxa de cambio real, o grau 
de substituic;ao negativa de importac;oes aumentou consideravel
mente em 1978. · Este aumento foi s<'> parcialmente · compensaclo 
pela elevac;ao das exportac;oes de petrc'Jleo e pela expansao da par
cela dos mercados de export:u:;ao de manufaturados, que refletiam 
os · efeitos da rea(loc;ao de subsidios a exportac;ao. 

Em conseqilencia destas variac;6es, as necessidades mexicanas de 
financiamento externo liquido adicional aumentaram novamente 
em 1~8. Este aument~ foi em gran<le medida compensado pela ele
vac;ao das receitas de turismo e das transferencias privadas, de ma
neira que o financiamento externo liquido efetivo foi · praticamente 
zero em 1978. Porem, o pagamento de juros pela divida contraida 
ap6s 1971 e, em menor grau, o pagamento de dividendos levaram 
a um financiamento externo total de US$ 3,0 bilh6es, coberto prin
cipalmente por endividamento externo adicional. 

A continuac;ao do endividamento externo elevou a participac;ao 
da divida externa bruta mexicana de 16% em 1973 para 36% em 
1978, periodo em que a participac;ao do servic;o bruto cla clivida 
r.:resceu de 67 para 113%. Se bem que a inclusao da receita de 
turismo as exportac;6es' de hens diminuiria esta ultima razao para . 
72%, a receita de turismo no Mexico e em grancle medida com

pensada pelas despesas de t.uristas mexicanos _no exterior. 

Na Coltimbia, os efeitos adversos dos choques externos foram 

agravados pela snbstituic;ao negativa de exportac;6es em 1974, en

quanto a taxa real de cambio foi valorizada em 4% em relai;;ao 
·a media de "1972". No ano seguinte, porem, a participac;ao das 

importac;oes diminuiu em resposta as politicas antiinflacionarias, e 

o valor real da oferta de moeda caiu 13% em 1974 e 4% em 
r975. A Coli'>mbia tambem realizou um aumento de sua partici

;pac;ao rios 1i1ercados de exportac;ao em 1975, devido a li.berac;ao de 
cafc dos estoques com a alta do prec;o no final do ano. 

Com o rapi<lo aumento do prec;o do cafe, os efeitos dos choqtie~ 
·3obre o balanc;o de pagamentos tornaram-se positivos em 1976', mais 

positivo~ ainda em 1977 e um pouco menos em 1978. As oportu

nidades fornecidas pela melhoria no balanc;o de pagamentos nao 

foram aproveitadas, no entanto, para acelerar a taxa de crescimeilto 
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economico na Col6mbia. Ao contrario, as politicas aplicadas afeta
ram negativamente a competitividadc do setor nao-cafeeiro. 

Para comec;;ar, as autoridades Iimitaram a taxa de minidesvalori
zac;;oes da taxa de cambio, apesar da acelerac;;ao cla inflac;;ao produzida 
pelo aumento da oferta de moecla quando as medidas crediticias 
adotadas nao puderam compensar os efeitos do aumento das reservas 
de divisas sobre os estoques domesticos de dinheiro. 14 Sem variac;;oes 
em 1975, a taxa de dl.mbio real foi valorizada frente ao d6lar 
norte-americano em 5% em 1976, 11 % em 1977 e 23 em 1978. 
deixando-o 203 abaixo do nivel de "1972". 

Os efeitos adversos sabre as exportac;;oes e a valorizac;;ao da taxa 
de dl.mbio foram exacerbados pelas reduc;;oes nos subsidios, enquan
to foram aplicadas medidas apenas modestas de liberalizac;;ao das 
importac;;oes. Com esta maior discriminac;;ao contra as exporta
c;;oes, a participac;;ao da Colombia nos mercados de exportac;;ao de 
manufaturados diminuiu quase a metade. Alem disso, as exporta
c;;oes de combustiveis cederam cada vez mais lugar as importac;;oes, 
refletindo os efeitos das politicas aplicadas em anos anteriores que 
ioram prejudiciais a novas explorac;;oes. Simultaneamente, houve 
pouca variac;;ao entre as exportac;;oes primarias, tradicionais e nao
tradicionais, salvo que as liberac;;oes de estoques aumentaram o vo
lume das exportac;;oes de cafe novamente em 1978. 

A valorizac;;ao da taxa de dl.mbio real levou adicioaalmente a 
substituic;;ao negativa de importac;;oes a partir de 1975. Os efeitos 
adversos sobre o balanc;;o de pagamentos da deteriorac;;ao da parti
cipac;;ao das exportac;;oes e da substituic;;ao negativa de importac;;oes 
superaram os efeitos favoraveis dos choques externos nos anos de 
i976/78, na media, e a manutenc;;ao das taxas anteriores de cres
cimento do PNB nao teve efeitos diferenciais sobre as importac;;oes. 

Concomitantemente, o financiamento externo liquido adicional 

foi praticamente zero na Colombia ao Iongo do periodo 1976/78. 
Devido em grande medida ao contrabando, incluido entre os ser
vic;;os de nao-fatores, houve no entanto um superavit no hiato efetivo 
de recursos, que foi s6 parcialmente compensado pelos pagamentos 
de juros e dividendos. Com a continuac;;ao do endividamento externo, 

t4 A oferta de moeda cresceu 10% em 19i6, 33 em 1977 e 63 em 1978, 
em termos reais. 
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a ColOmbia acumulou quase U~·$ 2 bilhoes em reservas de 1975 a 
1978, reduzinclo a participa<;ao da divida externa liquida de 13 para 
43. No mesmo periodo, a participas;ao da divida externa bruta 
caiu de I 7 para 15%, enquanto a participa<;ao do servic;;o da divida 
bruta diminuiu de 32 para 183 (houve pouca variac;;ao nestas per
centagens de 1973 a 1975). 

Na Argentina, predominaram os choques internos durante o pe
riodo em considerac;;ao. Em conseqiiencia das politicas monetaria e 
fiscal expansionistas aplicadas, o valor real da oferta de moeda 
cresceu 333 em 1973 e46% em 1974, enquanto o deficit orc;;amen
tario aumentou de 2 a 33 do PNB no come<;o da decada de 70 
para 5%. em 1973 e 63 em 1974. 0 governo tentou compensar 
os efeitos inflacionarios dessas politicas sobre o balanc;;o comercial 
com sucessivas desvalorizac;;oes, mas s6 conseguiu acelerar a espiral 
salarios-prec;;os, ja que os sindicatos e outros grupos de interesse 
puderam manter, e ate aumentar, suas rendas reais. Corresponden
temente, a taxa de cambio real valorizou-se em 143 em 1973 e 

6% em 1974 (nesse ano encontrava-se 12% abaixo do nivel de 
"i972"). 

Sucessivas desvalorizac;;oes em I 975 foram acompanhadas de con
troles de prec;;os e salarios, produzindo uma desvalorizac;;ao da taxa 
de cambio real naquele ano. No entanto, esta tendencia foi tem
poraria e tanto prec;;os como salarios voltaram a subir com novo 

vigor ao cairem OS controles. 0 aumento para 12% do PNB da 
participai;ao do deficit on;:amentario estatal em 1975 alimentou ainda 
mais a inflai;:ao, e o indice de prec;;os subiu a uma taxa media anual 
de 3003 entre OS ultimos trimestres de 1974 e 1975, aproximando-se 

de I . 000% no comec;;o de 1976. 

Esta inflac;;ao acelerada causou um deslocamento consideravel, 
procluzindo uma queda do PNB em 1975 e, novamente, no primeiro 

trimestre de 1976. Com a deteriorac;;ao de sua parcela dos mercados 
de exportac;oes exacerbanclo os efeitos dos choques externos, a Argen

tina tambem sofreu grancles perclas de reservas, causanclo preocupa

c;:oes entre seus creclores. 0 novo governo, que assumiu o pocler em 

marc;:o de 1976, tentou remecliar a situac;:ao com um pacote. de 
politicas que incluiam mediclas monetarias antiinflacionarias, au-
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mentos da tax a de juros, reduc;;ao do rlef irit orc;;amentario estatal, 
controles de salarios e desvalorizac;;oes acompanhadas de reduc;;oes 
cias tarifas sobre exportac;;oes primarias tradicionais. 

As reduc;;oes das tarifas sobre exportac;;oes e a desvalorizac;;ao da 
taxa de cambio real, resultante da duplicac;;ao da taxa peso-d6lar 
no ultimo trimestre de 1976, apenas se fizeram sentir plenamente 
sobre as exportac;;oes em 1977. Porem, o governo nao pode conter 
os salarios, e seguiu com um deficit orc;;amentario, embora a uma 
taxa reduzida. Ap6s uma "tregua de prec;,:os" de quatro meses, em 
que participaram as maiores firmas industriais, os prec;;os respon· 
deram ao crescente custo de mao-de-obra. Embora nao se voltasse 
a conhecer as taxas anteriores de inflac;;ao, os prec;;os por atacado 
su bi ram a uma tax a media an ual de Ui0%, tan to em 1977 rnmo 
em 1978. 

As distorc;;oes ocasionadas pelas elevadas taxas de inflai:;ao con
tribuiram para a queda do PNB em 1978, diminuindo assim as 

· necessidades de importac;;oes. Com menos pressao sobre a capacidade 

domestica, a participac;;ao das importac;;oes tambem diminuiu, mas 

este efeito foi compensado por uma queda na participac;;ao das 

exportac;;oes com uma nova valorizac;;ao da taxa de camhio real. A 

Argentina beneficiou-se de choques externos favc>raveis na forma da 
melhoria de seus termos de troca e do aumento da clemanda externa 

de si1as exportac;;oes tradicionais. Como resultado destas influencias, 
o financiamento externo liquido adicional tornou-se cada vez mais 

negativo. 0 valor tendencial negativo do hiato de recursos. 1\efle

tindo a suposic;;ao de que os superavits comerciais teriam continulado, 
fez o financiamen to externo liquido efetivo ainda ma1s negativo, 

produzindo uma consideravel acumulac;;ao de reservas e pern1itindo 

o reembolso dos emprestimos. 

0 reembolso dos emprestimos eX:plica a alta participac;;ao do servic;;o 

bruto da divida em 1978 (493), que seguiu o declinio do maximo 

aicanc;;ado em 1975 (343) para 233 em 1977, quando se igualou 

a eifra para 1973. A participac;;ao da divida externa brnta, por sua 

vez, aumentou de 73 em 1973 para 10% em 1978, enquanto a 

participac;;ao da divida externa liquida diminuiu de 5 para 3%, rdle

tindo a acumulac;;ao de reservas. 
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A acumulac;ao de reservas facilitou a tarefa do governo de intro
duzir um novo programa econ6mico, o que foi realizado no final 
cie dezembro de 1978, acarretando uma desacelerac;ao nos. aumentos 
de salarios, prec;os cl as u tilidacles pilblicas, emissoes, e a desvalori
zac;ao cla taxa de cambio, junto a abertura dos mercados de capitais 
a transac;oes estrangeiras e um plano qiiinqiienal de redw;ao alfan
deg<lria. 0 efeito deste programa, no entanto, nao se fizera sentir 
antes do final -cle 1979. 

5 . 3 - Israel e Iugoslavia 

Em 1974, a soma dos efeitos de choques externos sabre o balanc;o 
de pagamentos correspondeu a 11 % do PNB em Israel e, 6% na 
Iugoslavia. Em ambos os paises, os efeitos adversos desses choques 
aumentaram em 1975, diminuiram em 1976 e novamente aumen
taram logo em seguida, chegando, em 1978 a 15% do PNB em Israel 
e 10% na Iugoslavia. 

A economia israelerise aincla sofreu o choque da guerra de Yorn 
Kippur cm 1973, em cuja seqiiela as importac;oes de equipamentos 
militares aumentaram de USS 0,5 bilhfo em 1972 para US$ 1,9 
bilhao em 1975, quase a metade das importac;oes nao-militares cla

quele ano. As imporwc;oes militares representararn cerca da metade 

das clespesas totais de defesa, que foram equivalentes a 30% do 

procluto nacional bruto em 1975. 

Tanto Israel como Iugoshlvia aumentaram seus niveis de prote<;ao 

contra as importac;oes, intensificando assim a discriminac;ao contra 

as cxportac;oes, e deixaram que a taxa de dl.mbio real se valorizas~e. 
Em Israel, a taxa de cambio real frente ao dolar norte-americano 

diminuiu para 83% do nivel de "1972" cm 1974 e estabilizou-se 91% 

nos anos seguintes, enquanto na I ugoslavia houve uma valorizac;ao 

de 10%. 

Israel tam bem adotou politicas an tiinflacionarias em resposta aos 

choques que sofreu. Apc>s aumentos de 16% em 1972 e de 11 % 
em 1973, o valor real da oferta ·de moeda caiu 22% em I 974 e 

14% em 1975, diminuindo ainda 3% em 1976. Em seguida a cle-
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vac,;ao de 13% do produto nacional bruto em 1972 para 29% em 
1975, o deficit on:;amentario estatal diminuiu para 243 em 1974 e 
2i 3 em 1975 e 1976. 

As politicas aplicadas acarretaram perdas nas exportac,;oes, uma 
queda da taxa de investimento e a desacelerac,;ao do crescimento 
economico. A participac,;iio nos mercaclos de exportac,;iio de Israel 
diminuiu 213 de "1972" a 1976; a participac,;ao do investimento 
nas despesas agregadas decaiu de 263 em 1971/73 para 233 em 
1974 /76; e a taxa de crescimento do PNB caiu de 8,23 em 1963 /73 
para 2,6% em I 973 /76. Por sua vez, as taxas inferiores de cresci
mento do PNB acarretaram uma economia nas importac,;oes equi
valente a 33 do total clas importac,;oes em 1974, subindo a 113 
em 1975 e 223 em 1976. 

A economia nas importac,;oes permitiu a reduc,;iio do financia
mento externo liquido aclicional de 13% do PNB em 1974 para 
103 em 1975 e 43 em 1976. No entanto, o financiamento externo 
liquiclo efetivo foi substancialmente maior, clevido ao aumento clas 
importac,;oes militares que nao foram incluidas nas cifras comerciais. 

Embora a metacle do financiamento tenha tomado a forma de cloa

c,;oes, a divida externa bruta de Israel cresceu de US$ 5,1 bilhoes 

em 1973 para US.$ 9,0 bilh6es em 1976, equivalente, nesse ano, a 
70% do PNB. 

Em resposta a desacelerac,;ao do crescimento economico, adotou-se 
uma politica monet;iria expansionista em 1977, produzindo um au

mento da oferta nominal de moeda de 39% em 1977, depois de 

aumentos de 22% em 1975 e 27% em 1976. Com a indexac,;ao dos 
salarios e outras remlas, a expansao monetaria traduziu-se em prec,;os 
maiores, de maneira que o valor real da oferta de moeda e a taxa 

de cambio real niio sofreram variac,;6es. Com taxas de cambio reais 

constantes, nao variou a relac,;ao percentual das exportac,;oes e das 

importac,;oes com o PNB, e este ficou estagnado. 

Empreendeu-se uma substancial desvalorizac,;ao no terceiro tri

mestre de I 9i7, seguida de novas desvalorizac,;6es em 1978, q ue resul

taram na desvalorizac,;ao de 173 da taxa de cambio real, apenas par

cialmente compensada pelas reduc,;6es nos subsidios as exportac,;oes 

e nas tarifas alfanclegarias, corn isso aumentando os incentivos ;is 
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exportac;oes e as atividades substituidoras de importac;oes. Os maiores 
incentivos, portanto, levaram a aumentos na participac;ao nos mer
cados de exportac;ao e a substituic;ao de importac;oes. 

A conseqiiente expansao da produc;ao de bens comercializados 
contribuiu para o crescimento econ6mico em 1978, o que, no en
tanto, foi realizado as custas de uma acelerac;ao da inflac;ao, com 
um incremento do inclice de prec;os por atacado de 53 % em 1978, 
apos aumentos de 35-40% nos anos anteriores. Aclicionalmente, a 
incerteza geracla pela ace!erac;ao inflacionaria levou a uma queda 
maior da taxa de investimento, e as distor<;oes resultantes elevaram 
as relac;oes incrementais capital/procluto. 

Com o produto nacional bruto permanecendo substancialmente 
abaixo do nivel que teria alcanc;ado se houvessem continuado as 
tendencias anteriores, a economia nas importac;oes igualou 40% das 
importac;oes efetivas em I 978. 0 aumento cla economia nas importa
c;oes e a elevac;ao <la participa<;ao das exportac;oes e da substitui<,;5.o 
de importa<;6es compensaram em grande parte os efeitos sabre o 

balan<;o de pagamentos dos choques adversos naquele ano. Porem, 

as importar;oes militares cresceram em mais de 1003 de 1977 a 1978, 
e o financiamento externo liquido efetivo elevou-se para US$ 1,9 

bilhao (o financiamento externo total para US$ 2,8 bilhoes) no 

ano. Alem disso, o maior endividamento elevou a participar;ao da 

divida externa bruta de 54% em 1973 para 82% em 1978. A parti

cipa<,;ao do servir;o bruto da divicla, por sua vez, manteve-se abaixo 

de 40%, simplesmente porque Israel podia obter emprestimos a 
longo. prazo dos Estados Unidos. 

A Iugoshlvia respondeu ao:> choques externos wfridos em 1974 

com politicas monedrias antiinflaciml<irias que produziram uma 

queda de 4% no valor real da oferta de moeda em 1974, ap('is 

aumentos de mais de 20% nos dois anos anteriores. Mas os choques 

externos nao foram compensados pela desvaloriza<,;iio; ao contrario, 

a taxa de cambio nominal valorizou-se frente ao clolar norte-ame

ricano e a taxa de cambio real caiu 11 %· 
A valorizar;ao da taxa de cambio real acarretou perdas de par

celas iugoslavas nos mercados de exportar;ao e levou a substitui<;ao 

negativa de importar;oes. 0 impacto adverso sobre o balarn;:o de 
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pagamentos destas variac,;oes nao foi totalmente compensado pela 
economia nas importac,;oes associada a queda da taxa de crescimento 
econ6mico que seguiu a aplicac,;ao das politicas antiinflacionarias. 
Em conseqiiencia, as necessidades de financiamento externo liquido 
adicional excederam os efeitos dos choques externos sobre o balanc,;o 
<le pagamentos em I 974 e, apesar do incremento das remessas de 
trabalhaclores, a I ugoslavia teve que tomar emprestimos de US$ 1,0 

bilhao para financiar seu hiato de recursos. As necessidades finan
ceiras variaram pourn em 1975, quanclo a economia nas importac,;oes 
a uma taxa reduzicla de crescimento do PNB e a baixa da parti
cipac,;iio das importac;oes causada pela aplicac,;ao de restric,;oes as im
portac,;oes compensaram aproximadamente o aumento dos efeitos 
<1dversos dos choques externos sobre o balanc,;o de pagamentos. 

Em resposta a desacelerac,;ao do crescimento economico, adotaram
se politicas expansionistas em 1976, gue significaram uin incremento 

de 51 % no valor real da oferta de moeda. Estas politicas foram 

acompanhatlas de restric,;oes ainda maiores as importac,;oes. Como o 

lieclinio resultante na participac,;ao das importac,;oes e a diminuic,;iio 

lios efeitos adversos dos choques externos sobre o balanc,;o de paga

mentos reduziram consideravelmente as necessidades de financia

mento externo liquiclo adicional, a Iugoslavia p6de realizar uma 

acumulac,;iio de reservas em 1976. 

Esta acurnulac,;iio de reservas, contudo, foi .temporaria, e a Iugos
lavia teve que obter emprestimos de US$ I ,5 bilhao em 1977 e 

US$ 1,:1 bilhao em 1978, frente ao avarn;:o dos efeitos adversos dos 

ci10gues externos sobre o balanc,;o de pagamento~. Sirnultaneamente~ 
a acelerac,;iio da taxa de crescirnento econtirnico excluiu maiores eco

nornias nas import<u;:oes, enquanto a substituic,;ao de importac,;oes 

acarretada pelas limitac,;oes a importac,;iio foi superada pela queda 

de suas parcelas de mercados de exporta~iio. Estes declinios ocorre

rarn num contexto de sobrevalorizac;:ao da tax:1 de cambio, maior 

discriminac,;ao contra as atividades exportadoras, expressa no prote

cionismo em relac;:ao <'is irnportac,;oes, e urna distribuic,;iio preferencial 

cio credito :1s industrias substituidoras de importac,;oes. 

Perderam-se parcelas de rnercados de exportac;:ao tanto de hens 

pi·im;irios tradicionais como de manufaturados. Nesta categoria, as 
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perdas concentraram-se nos mercados dos paises desenvolvidos, onde 
a participac;ao das exportac;oes iugoslavas diminuiu 50% entre "1972" 
e 1978. Isto compara-se a um incremento da participac;ao de suas 
e;;:portac;oes nos. mercados das .economias de planificac;ao centraliz\lda. 

0 mau desernpenho iugoslavo nos mercados dos paises desenvol
vidos levou a um maior enclividamento em moedas conversiveis. 
A participac;ao da divida externa bruta elevou-se de 8% em 1973 
para 18% em 1978, ao passo que a participa\ao do servic;o da divida 
bruta cresceu de 28 para 333. Cresceu mais ainda a participac;ao 
do servic;o ~la divida bruta quando comparado com as exportac;oes 
de bens em termos apenas de rnoedas conversiveis, mas reduziu-se 
au incluir, com as exportac;oes de bens, as remessas de trabalhadores. 
Com estes ajustes, a participac;ao do servii;;o da <livida bruta foi de 
30% em 1978. Simultaneamente, uma porc;:ao substancial do endivi
damento externo clirigiu-se ao investimento, aumentanclo sua par
tici pac;ao na despes:i. agregada de 29% em 1971 /73 para 303 em 

· 1974/76 e 33~~ en1 1977/79. 

5. 4 - india. Chile e Uruguai 

Entre os paises que seguiram politicas orientaclas para o mercado 

interno na decada anterior, os efeitos dos choques externos sobre 

u halanc;o de pagamentos totalizaram 2% do produto nacional bruto 

na fndia, 5% no Uruguai e quase zero no Chile em 1974. Na 
india, a razfto aumentou em 1975, diminuiu em 1976e1977 e voltou 

aproximadamente ao nivel de 1974 em 1978. Os efeitos adversos, 

contudo, foram mais que com'pensados pelo incremento das re
messas de trabalhadores no Oriente Medio e pela receita de turismo. 

Por outro lado, os efeitos adversos dos choques externos sobre os 

balanc;os de pagamentos do Chile e do Urnguai aumentaram sensi

veimente. A razao entre estes efeitos e o PNB elevou-se a 10% 

em 1975 no Chile e, logo ap6s um ligeiro declinio em 1976, aumentou 

mais nos ;mos seguintes, alcanc;ando 13% em 1978. 0 incremento 

foi inferior no Uruguai, onde a percentagem oscilou entre 6 e 73, 

sendo esta a cifra correspondente ao .ano de 1978. 
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As expenencias da fndia no tocante as politicas de incentivos 
tambem contrastam com as dos dois paises latino-americanos. Enquan
to nao se fizeram mudanc;:as substanciais no sistema de incentivos da 
fndia, o Chile e o Uruguai introduziram reformas de envergadura 
durante o periodo, o que implicou reduc;:oes substanciais da discri
mina5ao contra as exportac;:oes, aumentos nas taxas reais de cambio 
e de juros, reduc;:fo dos deficits orc;:amentarios e valorizac;:ao do 
papel das forc;:as de mercado em geral. 

Como resposta aos choques externos sofridos em 1974, a fndia 
adotou politicas antiinflacionarias, e houve uma queda de 143 no 
valor real da oferta de moeda naquele ano. A inflac;:fo, nao obstante, 
ainda foi mais alta que a dos Estados Unidos, e nfo foi comp_en
sada por desvalorizac;:oes. A valorizac;:ao da taxa de cambio real frente 
ao dolar norte-americano contribuiu para as perdas de parcelas nos 
mercados de exportac;:ao e para a substituic;:ao negativa de importa
c;:oes, cujos efeitos adversos sobre o balanc;:o de pagamentos foram 
apenas parcialmente compensados por economias nas importac;:oes 
decorrentes da queda da taxa de crescimento economico, que, por 
sua vez, sofreu a aplicac;:ao de politicas antiinflacionarias. Como 
conseqiiencia, as necessidades de financiamento externo liquido adi
cional excederam por uma margem consideravel os efeitos adversos 
dos choques externos sobre o balanc;:o de pagamentos. 

Esta situac;:ao persistiu nos anos seguintes, salvo 1976, quando ull\a 
substancial desvalorizac;:fo real levou a substituic;:ao de importac;:oes 
na india. Mas o hiato efetivo de recursos foi muito inferior, passan
do a representar um superavit de US$ I ,4 bilhao em I 976 e US$ 1,9 
bilhao em 1977, devido em grande parte as remessas de trabalhadores 
e a receita de turismo. 0 superavit traduziu-se numa acumulac;:ao 
de reservas em 1976 (US$ 2,2 bilh6es) e, novamente, em 1977 
(US$ 2,4 bilh6es), que prosseguiu a uma taxa Iigeiramente inferior 
em 1978 (US$ 1,7 bilhao). Embora os.dados preliminares indiquem 
para esse ano uma queda do superavit do hiato de recursos na fndia 
para US$ 0,4 bilhfo, ela foi parcialmente compensacla pelo aumento 
de doac;:6es oficiais. A acumulac;:ao de reservas reduziu a participac;:ao 
da divida externa liquida de 163 em 1973 para 83 em 1978; ao 
mesmo tempo, a participac;:ao <la divida externa bruta diminuiu de 
17 para 143 e a participac;:ao do servic;:o da clivida bruta de 27 para 

153. 
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As politicas conservadoras de acumulac;:ao de reservas nao: con
duziram a acelerac;:ao do crescimento economico. Contuclo, as .taxas 
de crescimento do PNB elevaram-se um pouco em relac;:ao ao periodo 
1963/73, com um desempenho melhor da agricultura e urn aumento 
da poupanc;:a domestica em resposta a elevac;:ao das taxas de juros 
reais. Alem disso, as mediclas de liberalizac;:ao comercial introduzidas 
no final do periodo trouxeram uma substituic;:ao negativa de im
portac;:oes. 

A liberalizac;:ao da importac;:ao, no entanto, limitou-se as impor
tac;:oes nao-competitivas, 0 que beneficiou particularmente a. pro
duc;:ao para o mercado domestico, pela maior clisponibilidade de in
sumos importados, enquanto que os exportadores ja di~punham 
deste tipo de privilegios. A aplicac;:ao pratica das medidas de pro
moc;:ao da exportac;:ao tambem continuou infestada de dificuldades 
administrativas, e os incentivos efetivamente outorgados distar.am 
muito <las taxas de protec;:ao contra importac;:oes, ja que os produtos 
domesticos quase ·nao encontravam competidores estrangeiros. Em 
particular, a manufatura intensiva em mao-de-obra recebeu poucos 
incentivos para exportar, embora corresponda as vantagens compa
rativas da fndia. 0 pais, em conseqi.iencia, seguiu perdendo parcelas 
de seus mercados de exportac;:ao, especialmente de manufaturados, 
cujas exportac;:oes cairam a 70% das hipoteticamente possiveis, cal
culadas supondo parcelas invariaveis nos mercados, em 1978. 

0 Chile, por outro !ado, abandonou sua estrategia de orientac;:ao 
para o mercado interno a favor de uma orientac;:ao para o exterior. 
Aboliram-se todas as restric;:oes as i'mporta~oes, e ao longo de cinco 
anos as tarifas alfandeg<irias foram reduzidas a 103 em junho de 

1979, com a excec;:ao !'.mica <la industria de automoveis. As reduc;:oes 
alfip1degarias fizeram parte de um pacote de politicas econon~icas, 
que ainda incluia substancial desvalorizac;:ao real, abolic;:ao dos con

troles de prec;:os, instituic;:ao de prec;:os realistas para as utilidades 
publicas, eliminac;:ao do deficit orc;:amentario, fixac;:ao de taxas de 
juros positivas e liberalizac;:ao dos mercados financeiros. 

0 rumo da economia nos anos imediatamente subseqi.ientes a que

da de Allende em setembro de 1973 foi, no entanto, fixaclo pelas 

politicas antiinflacionarias do governo entao instalado de Pinochet. 

Estas mediclas visavam a reduc;:ao da taxa de inflac;:ao, que chegou 
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ate 500% ao ano, e tornaram-se ainda mais severas em 1975, em 
resposta ;\ percla nos termos de troca sofrida pelo Chile naquele 
ano. 

As politicas aplicadas levaralll a Ullla yueda de 15% no valor 
real da of er ta de moeda em 197 4 e de 25% em 197 5, enq uanto o 
deficit on;ament;\rio do governo cedeu lugar a um supera·uit. Nao 
obstante, a continuac;:ao cla indexac;:ao dos sal;\rios impediu a con
tenc;:ao cla taxa de inflac;:ao. Meclida pclo indice ajustado de prec;:os 
ao consumidor preparado pelo Banco Mundial, a alta de prec;:os de
zembro-a-dezembro foi de 405% em 1973, 376% em 1974 e 341 % 
em 1975. 

Com a indexac,;ao dos salarios, o maior peso dos ajustes foi descar
regado nos desempregados. Enquanto o PNB caiu 7% entre 1973 e 
1975, o desemprego elevou-se de 5% da forc;:a de trabalho em de
zembro de 1973 para 14% em dezembro de 1975, na. reg·iao metro
politan~ de Santiago. A taxa caiu a 103 em dezembro de 1976, mas 
dai em cliante reduziu-se lentamente, ja que boa parte do cresci
mento subseyiiente do produto nacional bruto foi obtida com o in
cremento da produtividac.le do trabalho e do capital. 

0 procluto nacional bruto cresceu 13% entre 1975 e 1977 e 20% 
de 1977 a 1978, apesar de as taxas de investimento terem ficado es
t<\veis, em func;:ao de uma queda nas relac;:oes incrementais capital/ 
produto. Simultaneamente, a inflac;:ao <lezembro-a-dezembro caiu de 
341 % em 1975 para 174% em 1976, 63% em 1977 e 30% em 1978. 
0 decrescimo da taxa de crescimento cla oferta de moeda foi inferior, 
de maneira yue foram reforc;:ados os. estoques de moeda em maos de 
pessoas fisicas e juriclicas . 

. .\ aplicac;:ao das politicas acarretou aumentos substanciais na taxa 
de cambio real, embora OS dtlcuJos baseados no indice (ajustado) 
de prec;:os ao consumidor exagere o alcance cla valorizac;:ao, por causa 
da diminuic;:ao das margens de comercializac;:ao no varejo. Mesmo 
assim, foi utilizado este indice porque incorpora ajustes que com
pensam a inflac;:ao reprimida no comec;:o dos anos 70, e que nao foram 
feitos no indice de prec;:os por atacado. 

A desvalorizac;:ao da taxa de cambio real levou a um rapiclo au
mento da participac;:ii.o do pais nos mercados de exportac;:ao; a ex
pansao resultante representou 313 do total de exportac;:oes em 1978. 
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A expansao dos mercados foi especialmente pronunciada no caso dos 
manufaturados: suas exporta<,:6es em 1978 superaram em trcs vezes 
o montante que teria sido atingido com as parcelas chilenas do mer

cado de "1972". Jgualmente houve uma substitui<,:ao de importa<,:6es 

consideravel, em resposta a desvaloriza<,:ao da taxa' de cambio real, 

mas ela estagnou-se em l 977 e posterionnente passou a diminuir, 

enquanto as redu<,:oes alfandegarias faziam sentir seu peso sobre as 

industrias substituidoras de importa<,:6es. A economia mis importa
<,:6es, associada a taxas inferiores de crescimento do PNB, tarnbem 

diininuiu com a acelera<,::io do crescimento econ6mico. 

Ao mesmo tempo, os efeitos dos choques externos sobre o balan<,:o 
de pagamentos aumentaram consideravelmente, exigindo financia
mento externo Iiquido adicional. Nao obstante, com o aumento ra

pido do PNB, a participa<,:ao da divida externa bruta em 1978 (423) 
apenas excedeu seu nivel de 1973, enquanto 0 maxirno atingido foi 

de 48% em· 1975. 0 avan~o foi maior ainda em termos da partici
pa<,:ao cla divida externa liquida, devido a acumula<,:ao de reservas. 

Por outro laclo, a eleva<,:ao da participa<,:ao do servi<,:o da divida bru

ta, de 423 em 1973 para 593 em 1978, explica"se completamente 
pelo crescente reembolso de emprestimos, contabilizado corno amor
tiza<,:ao. 

Em resposta a quaclruplicar,,:ao do prer,,:o' do petr6leo, o Uruguai 
. adotou politicas monetarias antiinflacionarias, e o valor real da ofer

ta de moeda caiu 83 de 1973 a 1974. A elevada taxa inflacionaria, 

no entanto, tambem acarretou uma diminuir,,::io do valor real da re
ceita governamental, 'e o deficit orr,,:ament<irio aumentou. 0 Uruguai 
igualmente deixou de desvalorizar pari passu com a inflar,,:ao, e ·a taxa 

de' cambio real frente ao d6lar norte-americano valorizou-se em 8%. 

Com a queda da taxa de cambio real, houve. pouca varia<,:ao na 
participar,,:ao das exporta<,:6es e na substituir,,:ao de importa<,:6es, de 

maneira que o Uruguai teve que recorrer ao endividamento externo, 
mais a redu<,:ao de suas reservas, para financiar o crescente hiato 

de recursos. No entanto, em vez de tentar remediar .sua situar,,:ao ex

terna com uma maior cleflar,,:ao da economia, o governo optou por 
uma fuite en at1ant ao introduzir reformas que romperam c.om as 

politicas costumeiras de clecaclas anteriores. 
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As politicas introduzidas em julho de 1974 incluiram a eliminar;;ao 
dos controles de prer;;os domesticos, a eliminar;;ao de restrir;;oes as im
portar;;6es, a re<lur;;ao de tarifas alfandeg;irias e a abolic;ao dos requi
sitos minimos de financiamento externo para a importa~ao, salvo 

no cas6 dos bens de capital. Adicionalmente, as taxas de juros foram 

aumentadas, o movimento de capital estrang-eirn liberalizado e o 
sistema de minidesvalorizar;;6es ajusta<lo para desvalorizar o peso em 

termos reais. 

A taxa de cambio real cresceu 20% em 1975, elevou-se mais ainda 

em 1976 e 1977 e, nao obstante uma queda em 1978, ficou 5% acima 
do nivel de 1973 e apenas Jigeiramente abaixo do nivel de "1972". 
Enquanto a abrangencia <las re<lur;;6es alfandeg·arias foi limitada, as 

exportar;;6es nao-tradicionais receberam devolur;;oes de tarifas, creditos 

preferenciais e alivio tributario, reduzindo assim a discriminar;;ao ha 

muito tempo exercida contra as exportar;;6es. 

As medidas aplicadas impulsionaram a expansao rapida das ex
portar;;6es. Os aumentos foram especialmente gran<les nas exportar;;6es 

de manufaturados, que superaram o nivel hipotetico (calculado su

pondo parcelas constantes nos mercados de exportar;;ao) em mais de 

tres vezes em 1978. 0 aperfeir;;oamento do sistema de incentivos, a 

instituir;;ao de taxas de jur.os positivas e as redur;;6es no deficit orr;;a
rnentario contribuiram, ainda, para a elevar;;ao das relar;;6es incre
mentais capital/produto, o aumento da participar;;ao do investimento 

no PNB e, por ultimo, a acelerar;;iio do crescimento economico. 0 
produto nacional bruto cresceu a uma taxa media anual de 3,~3 

entre 1973 e 1976 e de 5,03 entre 1976 e 1979, ap6s uma queda no 
inicio da decada e uma virtual estagnar;;ao em decadas anteriores. 

Embora o aumento das importar;;6es decorrente da acelerar;;ao do 
crescimento tenha compensado parcialmente a maior participai;,:ao 

das exportar;;6es e tenha havido pouca substituir;;ao de importar;;oes, o 

efeito resultante <las politicas economicas domesticas foi a redur;;ao 

das necessidades de financiamento externo associadas aos choques 

externos. Em consequencia, a elevac;ao cla participar;;ao do servii;;o 

da divida bruta, de 33% em 1973 para 36% em 1975, foi seguida 

por um declinio para 25% em 1977. Apesar de o aumento dos cho

ques externos e de a queda <las exportai;;oes de Carne, devida a im-
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posir,;ao de restrir,;oes pelo Mercado Comum, 15 t.erem ocasionado a 
elevar,;ao desta razao para 30% em 1978, nao se atingiu ma.is o nivel 
de 1973. 

A divida externa do Uruguai aumentou consideravelmente ua 
seqiiela da crise do petr6leo, com a participar,;ao da divida externa 
bruta alcanr,;ando 16% em 1974 e permanecendo nesse nivel nos anos 
seguintes, enquanto a participar,;ao da divida externa liquida caiu 
de 6% em 1973 para zero em 1978. 

6 - Conclusoes e avaliac;;ao 

Na media do periodo 1974/78, entre OS paises de indusi:rializac;ao 
recente em vias de desenvolvimento, a maior razao entre os efei.tos 

dos choques externos sabre o balanr,;o de pagamentos e o prod1;1to 
nacional bruto foi a que se observou em Singapura (23%) . Obtem
se a mesma percentagem ao relacionar-se os efeitos dos choques ~x
ternos ao valor media de exportar,;oes e importar,;oes, o que (hi um 
indicio do gnu de ajustes no fluxo comercial necessarios para com

pensar o impacto sabre o balanr,;o de pagamentos dos choques exter
nos. As razoes correspondentes foram 7 e 37% na Coreia e 7 e 19% 
em Taiwan · (Tabela 8) . 111 

Nenhum dos ·paises do Extrema Oriente modificou sua estrategia 

de orientar,;ao para fora em resposta aos choques externos e, em 
conseqiiencia, todos realizaram maiores aumentos em suas parcelas 
dos mercados de exportar,;ao durante o periodo em considerar,;ao. 
Estes paises igualmente aumentaram seus incentivos ao investimento 
e restabeleceram taxas de juros positivas, produzindo assim um in
cremento nas taxas de poupanr,;a e investimentos internos. 

in Com nossa metodologia, esta 4ueda aparece como perda de uma parc.ela 
nos me1cados de exporta~6es, a qua! e parcialmente compensada pelos avam;os 
das exportai;oes nao-tradidonais do Uruguai. 

lG Deve ser lembrado 4ue no calculo destas raz6es o produto nacional bruto 
e 0 valor medio das exporta~6es e importac;oes (valor medio do comercio) sao 
expressos em prec;os de "1972". 

Os Paise> em Dese11vulvi111e11to apos 11 Crise do Petr6/eo 65 



As :politicas aplicadas possibilitaram aos tres pafses orientais a 
manutenc;;ao de taxas de crescimento economico maiores que qual
quer .outro pafs de industrializac;;ao recente em vias de desenvolvi
mento. Foi este o caso, embora Taiwan e, em menor grau, Singapura 
tenham aceito reduc;;oes na taxa de crescimento economico nos anos 
de 1974 e 1975, a fim de limitar seu endividamento externo e redu
zir a taxa de inflac;;ao. 

A Coreia, por sua vez, aumentou sua dependencia do capital es
trangeiro para manter suas altas taxas de crescimento economico na 
seqiiela dos choques externos sofridos em 1974. Em conseqiiencia, a 
dfvida externa coreana chegou a 253 do PNB em 1978, embora o 
rapido aumento das exportac;;oes tornasse possivel limitar a participa
c;;ao do servic;;o da divida bruta a 203, taxa essa bem inferior aos 
nheis alcanc;;ados no inicio dos anos 70. A situac;;ao deteriorou-se em 
1979, quando cairam as exportac;;oes em func;;ao da supervaloriza~ao 
da taxa de cambio e de alguns grandes investimentos intensivos em 
capital. 

· No segundo grupo de pafses latino-americanos, os efeitos dos cho
ques externos sobre o balanc;;o de pagamentos foram despreziveis na 
Argentina e na ColOmbia, que nao sofreram com os aumentos no 
pre~;o do petr6leo. A ColOmbia ainda se beneficiou da alta do prec;;o 
do cafe. Contudo, as oportunidades oferecidas pela melhoria do 
balanc;;o de pagamentos nao foram aproveitadas para acelerar a taxa 
de crescimento economico. Ao contrario, a ColOmbia deixou que 
sua taxa de cambio real se valorizasse e reduziu os subsidios as ex
portac;;oes, com efeitos adversos tanto nas exportac;;oes como na subs
tituic;;ao de importac;;oes. 

0 Brasil tambcm aumentou a discriminac;;ao contra as exportac;;oes 
ao elevar a protec;;ao contra a importac;;ao e favorecer as industrias 
substituidotas de importac;;oes na distribuic;;ao de creditos. Alem disso, 
aumentou substancialmente seu endividamento externo com vistas a 
manutenc;;:io das altas taxas de expansao economica frente aos efeitos 

adversos dos choques externos sobre o balanc;;o de pagamentos, que 
chegou a 33 do PNB e 473 do valor medio do comercio no periodo 
1974/78. Nao obstante, dada a alta intensidade de capital nas indus

trias substituidoras de importac;;oes, as relac;;oes incrementais capital/ 
produto ampliaram-se consideravelmente, levando a uma desacele-
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rar;ao do crescimento economico quando o Brasil deixou de apro
vcitar os creditos externos para elevar a participar;ao do investimento 
no PNB. Simultaneamente, a participar;ao do servir;o da divida bruta 
cresceu de 43 para 683, e a razao entre a divida externa e o PNB 
de 14 para 243, no periodo 1973/78. 

A aplica<_;ao de politicas fiscais expansionistas levou a deteriora<,;ao 
da posir;ao competitiva do Mexico, que precisoii' de financiamento 
externo muito superior aos efeitos dos choques externos sobre o 
balanr;o de pagamentos, que foi equivalente, na media, a 13 do 
PNB e 233 do valor medio do cornercio durante o periodo em 
questao. Em conseqiiencia, a divida externa bruta mexicana alcan
r;ou 353 do PNB em 1978, nao obstante o grande aumento das re
ceitas petroliferas, c a participar;ao do servir;o da divida bruta supe
rou 1003. Ao mesmo tempo, com a queda da participar;ao das 
exportar;oes (nao-petroliferas) e com a substituir;ao negativa de im
portar;oes, a taxa de crescimento economico nao voltou aos niveis 
de 1963/73, e todo crescimento significou um alto custo em termos 
de investimento, ja que a relai,;ao incremental capital/produto quase 
dobrou depois de 1973. 

Na Argentina, as politicas expansionistas produziram altas taxa~ 
inflacionarias, uma vez que a resistencia dos sindicatos e outros 
grupos a queda de suas rendas reais gerou uma espiral salarios-pre
r;os. A acelerar;ao inflacionaria, por sua vez, causou um deslocamento 
consideravel, e a taxa de crescimento economico caiu de 4,7% em 
1963/73 para 1,23 em 1973/79. No entanto, a economia em impor
tar;oes, devida a taxas inferiores de crescimento do PNB e aos cho
ques externos favoraveis no fim do periodo, produziu uma acumu
lar;J.o de reservas que facilitou a introdur;ao de reformas economicas. 
em clezembro de 1978. 

No terceiro grupo de pafses, os efeitos dos choques externos sobre 
0 balanr;o de pagamentos foi equivalente a uma media de 123 do 
PNB nos anos de 1974/78 em Israel e 83 na Iugoslavia; as raz6es 
correspondentes em relar;ao ao valor medio do comercio foram de 
57 e 743, respectivamente. Em resposta a esses choques, Israel e. 
particularmente, Iugoslavia ampliaram a cliscriminar;ao contra as 
exportar;oes atraves de um maior protecionismo em relar;iio as im
portar;oes, e assim viram diminuir suas parcelas nos mercados de 
exportar;ao. 
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Durante boa parte desse periodo, Israel aplicou politicas antiinfla
cionarias e .deixou valorizar-se a taxa de cambio, produzindo uma 
quc::da da taxa de crescimento de 8,23 em 1963/73 para 2,33 em 
1973/79. Enquanto a desvaloriza<;;ao da taxa de cambio no fim do 
periodo trouxe uma expansao <las exporta<;;oes e do PNB, isto r~a
lizou-se ao pre<;;o de uma acelera<;;ao inflacionaria. Adicionalmente, a 
participa<;;ao da divida externa bruta no PNB elevou-se de 543 em 
1973 para 823 em 1978, e a participa<;;ao do servi<;;o da divida bruta 
manteve-se abaixo de 403 apenas porque Israel podia obter empres-
timos a longo prazo nos Estados Unidos. · 

Na Iugoslavia, a participa<;;ao da divida externa bruta subiu de 
8 para 183, e a do servi<;;o da divida bruta de 28 par,a 333, entre 
1973 e· 1978. Boa parte da entrada de capitais destino~-se ao inves
timento, permitindo a manuten<;;ao de taxas relativamente altas de 
crescimento do PNB (5,73 entre 1973 e 1979). 0 mau desempenho 
das exporta<;;oes iugoslavas nos mercados dos paises desenvolvidos, 
no entanto, cria perigos para o futuro, e a eficiencia de alguns dos 
investimentos intensivos em capital substituidores de importa<;;oes 
e duvidosa. 

A media dos efeitos dos choques externos sobre o balam;:o de pa
gamentos da fndia, como percentagem do PNB, foi de 23 no pe
riodo 1974/78 e 493 como percentagem do valor medio de seu co
rnercio, mas estes efeitos foram compensados em grande medida por 
ganhos derivados das remessas de_ trabalhadores e do turismo. Ein 
contraste, os efeitos adversos dos choques externos sobre o balan<;;o 
de pagamentos chegaram a 83 do PNB e 613 do valor medio do 
comercio no Chile e fi e fi23, respectivamente, no Uruguai. En
quanto os dois paises latino-americanos adotaram politicas orienta
das para fora em resposta aos choques, a india nao modificou 'suhs

tancialmente seu sisterna de incentivos e optou pela acumula<;;ao de 
reservas. Em conseqiiencia, experimentou perdas adicionais em suas 

parcelas nos mercados de exporta<;;ao, e a taxa de crescimento do 
PNB nao excedeu substancialmente o nivel registrado na decada 

anterior, apesar do melhor desempenho da agricultura e da eleva<;;ao 

da poupanp interna. 

A guinada a orienta<;;ao para fora foi realizada com severas politiCas 

antiinflacion;irias no Chile, o que nao ocorreu no Uruguai, onde as 

Os Paises e111 Dese11volvimenlo apos a Crise do Petroleo :69 



reduc;;oes alfandegarias tambem foram aplicadas mais lentamente. Os 
efeitos destas diferenc;;as aparecem nas tendencias do crescimento eco
nomico· dos dois paises: no Chile, uma taxa media dt: crescimento do 

PNB de 1,63 entre 1971 e 1~73 foi seguida de uma queda de 2,43 
entre 1973 e 1976 e um aumento de 9,03 entre 1976 e 1979; no 
Uruguai, as taxas correspondentes foram de -1,5, 3,3 e 5,03, respec

tivamente. 

A acelerac;;ao do crescimento economico foi associada nos dois 
paises a uma queda substancial das relac;;6es incrementais capital/ 
produto. Eles tambem experimentaram uma queda na razao entre 
a divida externa liquida, descontadas as reservas acumuladas, e o 
PNB. Finalmente, a participac;;ao do servic;;o da divida bruta decres

ceu no Uruguai enquanto o incremento desta razao no Chile explica
se pelo reembolso de emprestimos externos, contabilizado como 
amortizac;;6es. 

Os resultados do estudo indicam as vantagens de politicas orienta
'das para fora em termos do desempenho das exportac;;oes e do cres
cimento economico, frente a choques externos .. Os paises que apli
caram este tipo de politicas aumentaram sua participac;;ao nos merca
dos de exportac;;fio, enquanto se reduziram as parcelas dos paises 
caracterizados por uma orientac;;fio voltada para o mercado interno 
(Tabela 8) . 17 A utilizac;;:io da promoc;;ao de exportac;;oes em resposta 
a choques externos, por outro lado, favoreceu o crescimento econo

mico. 

No grupo de 12 paises de industrializac;;ao recente em vias de de
senvolvimento, o coeficiente de correlac;;fio entre o grau de utilizac;;ao 
da promoc;;ao de exportac;;6es (definido como a razfio entre o incre
mento da exportac;;ao, associado a uma maior participac;;fio nos merc:a

dos de exportac;;:io, e os efeitos dos choq ues externos sobre o balanc;;o 
de pagamentos) e a taxa de crescimento do PNB .foi de 0,50 no pe-

17 A i'.mica cxcec;ao foi o Brasil, que aumcnton a participac;ao das cxporta

c;oes, nao obstante a intensificac;ao da discriminac;ao antiexportadora c do pro

tccionismo cm rclac;iio lis importa~·oes. No cntanto. a r>articipac;ao das c:qJOrta~·ocs 

diminuiu no final do periodo, e varias firmas imlustriais ficaram wjeitas a 
obrigac;ocs contratuais de exportac;ao. Ievando a exporta<;6es abaixo do custo. 
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riodo 1973 /79. 18 0 resultado e significativo estatisticamente ao nivel 
de 13. 10 

Reduz-se o grau de correla~ao entre as duas .variaveis. pelo fato de 
que no Chile e no Uruguai, que adotaram politicas orienta<ias para 
fora durante ,o periodo em considerar;ao, os efeitos favoraveis destas 
politicas sobre o crescimento econ6mico fqram retardados. Para 
compensar este lapso, o grau de utilizar;ao da promor;ao de ~xporta
r;oes em resposta a choques externos tambem foi correlacionado a 
taxa de crescimento do PNB no periodo 1975/79; o coeficiente de 
correlar;ao de Spearman registrado, neste caso, foi de 0,72. 

' A experiencia favoravel ·dos paises que aplicaram estrategias de 
desenvolvimento orientadas para fora sao explicaveis pelo USO efi
ciente de recursos e pela rapida transformar;ao tecnol6gka no con
texto deste 'tipo de estrategia, que outorga o mesmo nivel de in~en-

, tivos as exportar;oes e a substituir;ao de importar;oes. Esta afirma~::io 
ap6ia-se na alta correlar;ao constatada entre o grau de utilizar;a~ da 

promor;ao de exportar;oes e a relar;ao incremental capital/produto. 
Ao empregar a redproca da relar;ao incremental capital/produto 
em nossos calculos, o coeficiente de correlar;ao de Spearman entre as 

duas variaveis foi de 0,75 no periodo 1973/79. Obtem-se praticamen
te o mesmo resultado - um coeficiente de 0,77 - ao empregar as 

relar;oes incrementais capital/produto para .o periodo 1975/79, para 
deixar margem a possibilidade de retardamento na efetiva~ao do 
ajuste. 

0 efeito retardante, no entanto, afeta os resultados. quando se 
trata de explicar as diferenr,;as entre os paises das taxas de cresci
men to do. PNB em termos <la relar;:io incremental capital/produto e 

, ' . ' : ' 

a participar;ao <la poupan~a interna. Assim, substituindo. os d~dos 

18 Os choque~ externos e as razoes entre as politicas de re~posta e ns choques 
externos, que compreendem o financiamento extcrno· liquido ad:cional, o iricre-

. mcnto da participac;ao em mercados de exporta<slio, a substituic;ao de importac;oes 
e a contrac;ao da taxa de crescimcnto economico, sao medias para os anos de 
1974/78, calculadas numa base de 1971/73. Os dados pertinentes sao apresentados 
na Tabela 8. 

19 Extrapolando o valor da significa<;ao estatistica calculada para IO obser· 
va<_;oes, um coeficientc de correlac;ao de Spearman igual ou superior a 0,29 sera 
significativo ao nivel de 13 no caso de 12 obs·ervac;oes. 
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de 1973/79 pelos de 1975/79, o coeficiente de correlac;:ao de Spearman 
aumenta de 0,43 para 0,82, ao correlacionar a reciproca da relac;:ao 
incremental capital/produto, e diminui de 0,59 para 0,46, ao corre
lacionar a participac;:ao da poupanc;:a interna a taxa de crescimento 
do PNB. 2 0 Os resultados para os anos de 1975/79 correspondem 
estreitamente a d.lculos para o periodo 1960/73 feitos com uma 
amostra de 113 paises onde foram obtidos coeficientes de correlac;:ao 
de 0, 72 e 0,40 nos dois casos, respectivamente. 21 

A fim de separar os efeitos da relac;:ao incremental capital/produto 
daqueles da participac;:ao da poupanc;:a interna sobre o crescimento. 
econ6mico, foram aplicadas ainda tecnicas de regressao .multipla. 
Os resultados apresentados nas equac;:oes (9) e (10) indicam que 

a taxa de crescimento econ6mico e afetada por .ambas as variaveis, 
que sao altamente significativas em termos estatisticos e explicam 
aproximadamente 803 das variac;:oes de um pais a outro na taxa 
de crescimento do PNB. 22 E igualmente evidente que, numa com

parac;:ao entre varios paises, um aumento de 103 na reciproca da 
relac;:ao incremental capital/produto associa-se a um incremento .de 
9-103 na taxa de crescimento do PNB, e que um incremento de 103 
na participac;:ao da poupanc;:a interna associa-se a outro de 3-43 
na taxa de crescimento do PNB: 

1973 /79: logy= 1,806 + 0,972 log y/1 + 0,385 log S/Y 
(2,594) (-1_,866) (1,97 3) (9) 

R?. = 0,782 ) 

1975/79: logy= 1,935 + 0,852 logy/I+ 0,311 log S/Y 
(4,145) (7,454) (2,157) (10) 

Ri = 0,872 

20 Os resultactos nao sao afetaclos apreciavelmente se se usa no calculo a 

participa<;ao do investimento intemo hruto. ou a cto investimento fixo interno 

bruto, em vez cla participa~·ao lla poupan~;a interna. (Os daclos sobre a partid
pai;ao do investimento na despesa agregada sfo apresentaclos na Tabela i) . 

21 Michal Hopkins e Ralph van der Hooven. "Basic Needs: an Econom:c 

Theory" (Genebra: International Lahor Office, agosto cte 1980) , mimco. 

22 Significacto dos simholos: y = taxa media anual de crescimento d-, PNB; 

l = investimento interno bmto; S/Y = participa<;ao <la poupan~a interna hrnta; 
os valores t sao mostrados entre parenteses. 
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A importancia das opr;oes entre politicas e adicionalmente de
monstrada pela ausencia de uma correlai;ao negativa entre os efeitos 
dos choques externos sobre o balanr;o de pagamentos, expressos ·como 
frar;ao do PNB, e a taxa de crescimento economico. Alias, a corre
la<;ao entre as duas variaveis foi ligeiramente positiva (0,19), sendo 
significativa estatisticamente ao nivel de 10%, o que e compatiyel 
com a hipotcse de que os choques externos induziram ao melhora
mento de politicas, como foi o caso no Chile e no Uruguai. 

Nao houve relar;ao estatistica significativa entre a dependencia no 
financiamento externo Iiquido adicional em resposta aos choques 
externos e a taxa de crescimento do PNB, com o coeficiente de cor
relar;ao de Spearman entre as duas variaveis sendo -0,09. 0 resulta
do reflete o fato de que os efeitos do endividamento externo sobre 
6 crescimento economico dependem do aproveitamento dos empr.es

timos externos. No Brasil, por exemplo, onde tal financiamento foi 
principalmente destinado ao aumento dos niveis de consumo e ao 
investimento em industrias substituidoras de importar;oes de alto 
custo, a taxa de crescimento diminuia enquanto a divida externa 

aumentava. 

Simultaneamente, o servir;o da divida externa implica um cust.o 
para a economia nacional, reduzindo, ceteris paribus, a taxa de cres
cimento economico. De fato, nos 12 paises de industrializar;ao re
cente em vias de desenvolvimento, a correlai;ao entre a participar;ao 
do servii;o da divida bruta e a taxa de crescimento do .. PNB, medida 
pelo coeficiente de correlar;ao de Spearman, foi de -0,60 durante 
o periodo 1973/79. 

A experiencia dos paises de industrializa~ao recente em vias de 
desenvolvimento durante o periodo em considerar;ao tambem fornece 
evidencia sobre a sensibilidade das exportar;oes e da substituir;ao de 
importar;oes a varia<;oes nas taxas de dl.mbio reais, e sobre os efeitos 
de variar;oes nas taxas de juros reais e nos incentivos ao investimento 
sobre a poupanr;a interna e o investimento. Parece-nos ainda que 
a supervalorizar;ao das taxas de cambio e a manuten<;ao de taxas de 
juros reais negativas, assim como os grandes deficits orr;amentarips 

produtores de uma acelerar;ao inflacionaria, tendem a deprimir a 

taxa de atividade economica. 
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TABELA 9 .... 

Efeitos de choques externos sobre 0 balanfo de pagamentos e as 
pollticas de resposta a estes choques 

(media 1974 /78) 
(Em US$ Milhoes) 

Ar gen- Brasil Chile Colom- Mfaico Uruguai india Israel lugos- Coreia Singa- T. 
tina bia luvia pufa a1wan 

~ -·--- ···- ·-~· ·------ -

I. Choques Externos 

Efeitqs de Aumentos dos Precos de 
lmportacoes 1. 727 7.102 1.248 780 2.442 351 3.268 2.061 3.913 4.742 4.393 3.720 

Com bust.Ive is 351 3.257 235 63 210 134 1.224 518 814 1.388 1.909 995 
Nii'.o-Combustiveis 1.376 3.845 1.014 717 2.232 217 1.945 1.543 3.099 3.354 2.484 2.725 

Efeitos de Aumentos dos Precos de 
Exportacoos 1.665 4.729 589 1.011 !. 99.5 178 2.115 1.111 1.904 3.424 3.66f 3.357 

~ 
Primflrins Tradicionais 624 2.345 235 740 473 31 365 44 76 15-1 0 0 
Conlbt1stt,·eis 20 150 3 79 617 0 24 0 64 79 1.559 94 

":"' 01.ltras Prim:irins Nii'.o-Tradicionais 566 1.113 182 36 264 73 636 221 467 335 8-17 403 
l\ianufat.t1rados 456_ 1.121 170 156 640 75 J .090 845 1.297 2.856 1.264 2.860 

~ Difere.1ca (Efeitos dos Termos de Troca) 61 2.373 659 -231 447 173 1.053 950 2.009 1.319 72-1 363 
S" Efoitos Puros dos Tcrmos de Troca · 1.057 1.203 1.707 --354 -794 265 1.077 136 559 890 ·-762 847 
~ Efeitos do Desequil!brio Comcrcial -I.006 1. 170 ·-·-I. 048 123 1.242 -92 -24 815 1.451 42fl 1.486 --484 

I:>'! 
Valor Tendcncial das Exportacoes, a 

"" 
Precos de "197'2" 3.026 5.658 1.233 1.159 2.393 294 3.765 1.976 3.669 3.424 3.612 5.266 

c Exportacoe• Hipoteticas, a Precos de 

"' "1972" 2.993 5.134 l.157 1.023 2.136 274 3.336 1. 762 3.022 2.973 3.328 •k 744 - Diferenca (Efeitos do Volume de ..::::: ..::: E:xport.a~Oes 33 523 76 136 257 20 429 215 646 451 284 522 
Primllrias Tradicionais --23 324 .56 99 105 9 80 3 23 19 0 0 

"' Comhnstlveis 2 14 I 18 7 0 6 0 6 6 158 3 
<:::- Outre.s Primllrias Niio-Tradicionab1 47 93 20 4 41 8 60 29 65 24 104 60 ;< Mannfaturados 6 93 --1 15 105 4 283 183 552 402 21 458 
...... Efeitos de Crescimento 68 ,192 6 42 195 7 306 264 342 571 178 762 
'C Efeitos de Elasticidade-Renda ·-61 -99 -·-7 -~26 -!JO ----3 -23 -SI 211 -169 -157 --304 

"" .... 



0 II. Pol!ticas de Resposta 
"' 
~ Hiato Efetivo de Recursos, a Precos 

Correntes , --1.156 3.880 44 ····341 1.098 67 -564 1.973 654 854 660 -390 o::· Valor TendenCial do Hiato de Recurso•, a "' "' Pref;OS de 111972" ---962 3.089 st ~403 -345 --70 -2.556 --1.309 ---J.032 2.483 -:21 283 

"' ;: 

ti Difcrenca (Financiamento Externo Lir1uido 
"' "' Adicional) --195 791 ---·43 62 1.442 137 1.992 664 1.686 I .630 682 -673 
~ ExportacOes Efetiyas, a Precos de 11 197211 2.905 .5.577 1.554 I .035 1.938 344 3.047 1.527 2.763 4.548 3.556 4.837 ;::; Exportaciies Hipoteticas, a Precos de c 
§: "1972" 2.9a3 5.134 I. 157 1.023 2.136 274 3.336 1.762 3.022 2.973 3.329 4.744 

;:; 
"' :::! 

~ Diferenc;a (Aumento da Participac;ii.o. c1n 
Mercados de Exportaciio) -89 442 397 ---18 -198 70 --289 ---234 -259 1.575 227 93 ,. 

Prim3.rias Tra.dicio.aais -JC-0 --168 204 102 -154 --3 7 -5 -98 69 0 0 ""7 c. Combusth-eis -·2 -8 --1 -47 148 0 --17 0 -4 I 19 14 
"' Out.ras ·Prim:lrias Niio-Tradfoicnais 134 332 38 8 -80 5 165 -26 -34 142 121 181 
;::; Manufaturados --120 287 157 -80 --JI! 68 -444 -·203 -123 1.363 87 --102 
("') Importaciies Hipoteticas, a Precos de .., "197:i:" 2.360 8.798 I.007 l.02J 3.380 289 2.827 2.768 4.881 7.381 4.986 4.640 ,, 
;;;· lmportac;Oes Efetivas, a Prec;os de 111£72" 1.997 6.857 853 1. 161 4.098 277 3.024 2.591 4.195 4.990 5.419 4.331 
"' 
~ c 

"1' Diferenca (Substituiciio de Importaciles) 363 1.941 154 -132 -719 7 -197 177 486 2.391 --433 309 
~ Combusth-eis --40 250 -51 -14 134 9 -8 --26 41 188 102 -77 .., Niio--Comb11sti,·eis 403 1.691 205 -118 --852 -3 --189 203 445 2.203 --535 386 c. 
~ Valor Tendencial <las Importaciies, a 
c Pre~os de 111972" 2.374 8.520 I.234 1.022 3.558 263 2.803 3.326 5.624 6.841 5.519 5.797 

lmportacoes Hipot6ticas, a Precos de 
"1972" 2.360 8.798 I.007 I .029 3.380 283 2.827 2.768 4.881 7.381 4.986. 4.640 .. 

Diferenca (Efeitos das lmportaciies 
sobre Taxas de Crescimento do PNB 
Meaores) 15 -278 227 --6 178 -20 -25 558 742 -567 532 1.157 

Combustfveis 6 -39 35 -1 24 -11 -1 26 73 -40 79 46 
Niio-Combust!veis 9 -239 192 --7 155 -9 24 532 670 --527 454 1.111 

..,. 
FONTES: Estatfaticas internacionais e nncionais, "" 



-1 TABELA 10 a> 

Efeitos de choques externos sobre 0 comercio e as poUticas de 
resposta ll est es choques - grupos de mercadorias 

(raziio media 1974/78) 

Argen- Brasil Chile Co- Mexico Uruguai fndia Israel lugos- Coreia Singa- 'faiwan 
tina IOmbia Ia via pura 

Exportac1ies 
Produtos Prim8.rios Tradicionah-1 

Hipoteticas/Tendenciais 101,~ 89,9 94,0 85,8 87,2 95,1 89,8 97,0 93,2 83,9 
Efetiva,/Hipoteticas 94,3 94,2 123,0 117,0 78,4 89,2 100,9 94,0 69,2 168,3 

Combustiveis 
Hipoteticas/Tendeneiais 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 0 79,6 79,6 79,6 79,6 79,() 79,6 
Efetivas/Hipotetieas 77,9 84,4 46,0 34,0 624,3 0 30,4 35,3 83,7 103,6 103,1 213,0 

Produtos Primtirios Nao~ Tradicionai:-; 
Hipoteticas/Tendenciais 90,3 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 
Efetivas/Hipoteticas 130,6 138,7 119,9 l2l:,O 78,5 107,l 129,8 90,l 94,4 165,3 112,5 132,6 

"'Cl 
Manufaturados 

~ Hipotetica•/Tendenciais 99,2 93,5 101,2 95,5 90,7 90,7 87,9 88,5 79,0 86,7 98,8 90,1 

"' Efetivas/Hipoteticas 84,6 121,5 292,8 74,9 89,1 288,3 78,4 85,6 94,1 151,8 105,0 97,6 
":> 

Totais 
"'Cl Hipot6tica~/Tendenciais 98,9 90,7 93,8 88,3 89,2 93,1 88,6 89,1 82,4 86,8 92,1 90,1 :;- Efetivas/Hipoteticas 97,0 108,6 134,3 98,2 90,7 125,6 91,3 96,7 91,4 153,0 106,8 102,0 
!"' 
t>i 

Importa9oes 
Combust!veis 

" Hipoteticas/Tendenciais 96,0 103,5 70,7 90,1 88,5 126,5 100,2 84,l 82,8 107,6 89,2 83,4 c 
::! Efetivas/Hipoteticas 131,0 77,9 160,5 437,8 26,9 82_,5 102,3 118,8 88,3 66,7 84,2 133,3 

...... Ni!o-Con1bustlveis 
.!:::: Hipotkticas/Tendenciais 99,6 103,2 82,7 100,7 95,4 104,2 101,0 83,2 87,1 108,4 90,5 79,9 ...... Efetivas/Hipoteticas 81,9 77,9 77,8 111,5 116,6 101,1 107,6 92,3 90,2 67,7 112,3 91,2 '-

"' Tota is 

"'" Hipotet\cas/Tendeneiais 99,4 103,3 81,6 100,6 95,0 107,6 100,9 83,2 86,6 108,3 90,4 80,0 ;;< 
Efetivas/Hipoteticas 8-1,6 77,9 84,7 112,9 121,3 97,7 107,0 93,6 90,1 67,6 108,7 93,3 

..... 
\0 
Oo FONTES: Estat!sticas internaoionais e nacior.ais . ..... 



Estes resultados acarretam implicac;:oes para as medidas politicas 
a serem adotadas em resposta aos recentes aumentos do prec;:o do 
petr6leo. Indicam, em primeiro lugar, a necessidade de diminuir a 
discriminac;:ao no. sistema de incentivos, que prejudica as exportac;:oes 
e favorece a substituic;:ao de importac;:oes. Indicam ainda a necessi
dade de manter taxas de cambio e de juros realistas, limitar 0 deficit 
orc;:amentario e evitar o uso dos emprestimos estrangeiros no aumen
to do consumo e dos investimentos em industrias que nao correspon
dem a vantagem comparativa do pais. Em termos mais gerais, os re
sultados sugerem a necessidacle de recluzir as distorc;:oes nos mercados 
de fa tores e produtos e de aumentar o uso do mecanismo. de mercado. 

(Originais recebidos em fevereiro de 1981.) 
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