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Uma das conversas recorrentes que tenho com os meus clientes diz 

respeito à capacidade dos bancos criarem crédito, e dos governos de 

monetizarem a dívida, e se esta capacidade é a solução ou a causa da 

instabilidade financeira e da crise económica. Os monetaristas e os 

estruturalistas (para utilizar a designação de Michael Hudson, cujo 

longo debate de séculos, exemplificado por Thomas Malthus e David 

Ricardo no decurso da Controvérsia Bullionista, encarnou bem a história 

do pensamento económico) têm diferentes respostas a esta questão, 

mas eu defendo que ambos os lados discordam devido ao facto de 

assumirem implicitamente uma versão idealizada de uma economia. 

http://www.amazon.com/Trade-Development-Foreign-Michael-Hudson/dp/3980846695/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1445171345&sr=8-10&keywords=michael+hudson
http://economics.uwo.ca/people/laidler_docs/highlightsof.pdf


Normalmente ensinam-nos que os bancos disponibilizam crédito 

emprestando o dinheiro que os aforradores depositaram no sistema 

bancário mas, na realidade, os bancos criam depósitos no sistema 

bancário através da criação de crédito, e por isso a muitos de nós 

parece que os bancos podem criar procura a partir de nada. De modo 

similar, se os governos têm o poder de criar dinheiro, e se podem pedir 

emprestado na sua própria moeda, podem facilmente monetizar a 

dívida, aparentemente sem custo, através da “impressão” do dinheiro 

de que necessitam para reembolsar a dívida (na realidade creditando as 

contas dos bancos, o que vem a dar ao mesmo). Isto significa que quando 

pedem emprestado, mais do que reembolsarem através da subida de 

impostos no futuro, o que têm a fazer é monetizar a dívida imprimindo 

o dinheiro de que necessitam para reembolsar a dívida. Parece que 

também os governos podem criar procura a partir do nada, muito 

simplesmente através da despesa (défice público). 

Existe um crescente consenso – correto, a meu ver – de que a má 

utilização destes dois processos – que em conjunto são, creio, aquilo que 

designamos de “dinheiro endógeno” – esteve no cerne da expansão da 

dívida que foi incorretamente qualificada como “a grande Moderação” 

[1986-2006]. Por exemplo, num livro publicado no início deste mês 

[Outubro de 2015], Between Debt and the Devil, no qual fornece uma 

descrição do aumento do financiamento da dívida durante as quarto 

décadas anteriores à crise de 2008-09 juntamente com os riscos 

económicos que isto criou, Adair Turner define estes dois processos 

como fundamentais no crescente papel da finança na economia mundial. 

Escreve ele: 

…na economia moderna temos essencialmente duas maneiras de 

provocar aumentos permanentes na procura nominal: ou a criação 

de papel-moeda por parte do governo ou a criação de dinheiro 

através do crédito privado. 

http://www.amazon.com/Between-Debt-Devil-Credit-Finance/dp/0691169640/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1445169074&sr=8-1&keywords=between+debt+and+the+devil


Estou a menos de metade deste muito interessante livro, pelo que não 

estou seguro quanto ao modo como aborda as principais características 

da dívida, nem se é capaz de explicar em que dimensão uma dívida se 

torna excessiva, ou identificar as principais formas de como as dívidas 

nas contas financeiras nacionais interferem sobre o comportamento do 

lado dos ativos com vista a determinar o crescimento e a volatilidade 

de uma economia. Contudo, ele invoca o trabalho de Hyman Minsky 

suficientes vezes para defender que, diferentemente dos economistas 

tradicionais, reconhece plenamente a importância da dívida. 

E é devido a esta importância que a tremenda confusão acerca do que 

significa criar procura a partir de nada é perigosa. Quando os bancos 

ou os governos criam procura “a partir do nada”, seja criando 

empréstimos bancários, seja por défice público, eles estarão sempre a 

fazer uma, ou alguma, combinação de duas coisas, como demonstrarei. 

Em alguns casos perfeitamente especificados estão simplesmente a 

transferir a procura de algum setor da economia para si mesmos. 

Noutros casos igualmente perfeitamente especificados, estão a criar 

procura de bens e serviços criando simultaneamente a produção desses 

bens e serviços. Eles nunca criam simplesmente procura “a partir do 

nada”, como muitos analistas julgam, o que violaria a identidade 

contabilística básica que equipara num sistema fechado o total das 

poupanças com o total do investimento. 

Originalmente era minha intenção que este texto fosse uma resposta a 

algumas das questões levantadas nos comentários feitos à minha última 

publicação no blog, mas como a minha resposta se tornou demasiado 

extensa para ser apresentada como comentário, e porque as questões 

levaram a uma resposta muito mais complexa do que tinha pensado, 

tornei-a uma publicação autónoma no blog. Estas questões surgiram no 

contexto de um debate sobre parte do trabalho de Steve Keen entre 

vários dos comentadores habituais do meu blog. Keen é um post-

Keynesiano australiano que chefia a School of Economics, History and 

Politics na Universidade de Kingston em Londres. 

http://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/61173
http://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/61173
http://www.debtdeflation.com/blogs/


Conheço o trabalho de Keen desde há muitos anos, e no ano passado ele 

discursou no meu seminário na universidade de Pequim sobre bancos 

centrais (bem como Adair Turner, a propósito). Ele é um dos maiores 

partidários de Hyman Minsky, e os meus leitores habituais sabem que 

penso que Minsky é um dos maiores economistas desde Keynes. No 

terceiro capítulo do meu livro de 2001, The Volatility Machine, explico 

o modo como nos países em desenvolvimento cresceram contas 

financeiras nacionais que, sistematicamente, exacerbaram a 

volatilidade – e que eventualmente conduziram a contrações com base 

na dívida ou a crises financeiras – nos termos de uma estrutura que 

resulta do trabalho de Minsky e de Charles Kindleberger. Esta 

estrutura – algo que muitos economistas latino-americanos não têm 

dificuldade em compreender, mas que tem sido ignorada por quase 

todos os economistas chineses e estrangeiros que fazem a cobertura 

da economia da China – explica porque razão três décadas de expansão 

económica na China, baseada no rápido crescimento do crédito e do 

investimento, levará quase inevitavelmente a estruturas de dívida 

desestabilizadoras. 

 

As contas financeiras nacionais de Hyman Minsky 

Minsky é importante não tanto pelo “Minsky Moment”1, um termo que 

ele nunca utilizou, mas antes devido ao seu entendimento, 

profundamente intuitivo, da economia baseada nas contas financeiras 

nacionais, algo que o colocou totalmente distante da maioria dos 

economistas académicos contemporâneos os quais, na sua maioria, ainda 

mal começaram a incorporar a dinâmica das contas financeiras nacionais 

nas suas análises. As ideias de Minsky incluem a sua bem conhecida 

descrição da aceleração da fragilidade financeira, juntamente com a 

                                                 
1  Súbito colapso dos valores dos ativos resultante do ciclo de crédito, e que ocorre devido a longos períodos 

de prosperidade e aumento do valor do investimento que conduziram a crescente especulação com recurso 

a dinheiro emprestado. O termo “Minsky moment” foi criado por Paul McCulley.(in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Minsky_moment ) 

http://www.amazon.com/The-Volatility-Machine-Economics-Financial/dp/0195143302/ref=pd_sim_14_2?ie=UTF8&refRID=104YN8D04RY81HXTJAWH&dpID=51dbF293B0L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR106%2C160_
https://en.wikipedia.org/wiki/Minsky_moment


sua explicação das razões porque a instabilidade é inerente ao setor 

financeiro numa economia capitalista. 

Mas mais esclarecedor que tudo, Minsky caracterizou a economia como 

um sistema de contas financeiras interligadas e, em virtude de nos ter 

ensinado a ver cada entidade económica como de facto uma espécie de 

banco, com os ativos de uma entidade sendo os passivos de outra 

entidade, resulta que o desempenho económico é em parte função do 

sentido e grau em que os dois lados das contas financeiras se encontrem 

em desequilíbrio. Dado que estes desajustamentos variam em resultado 

das condições passadas e das expetativas futuras, quando as distorções 

institucionais são profundas, os desajustamentos das contas 

financeiras de forma agregada podem ser sistémicos, caso em que 

determinam de que modo um sistema económico se comporta e responde 

perante choques exógenos e endógenos. 

A estrutura apresentada por Minsky tornou particularmente fácil 

prever as dificuldades que a China enfrentaria assim que começasse a 

reajustar a sua economia. A China pode ser descrita como uma 

ilustração extremamente musculada da famosa máxima de Minsky “a 

estabilidade é desestabilizadora”. O seu sistema financeiro foi 

desenhado para satisfazer a necessidade inicial da China de uma 

expansão rápida do crédito, e desenvolveu-se em torno do que parece 

serem permanentes taxas elevadas de crescimento e acesso 

ininterrupto ao financiamento. Duas décadas de “milagrosos” níveis de 

crescimento conduzidos pelo investimento, o papel desempenhado pelo 

setor financeiro nesse crescimento, e as expetativas irrealistas que os 

homens de negócios chineses, os bancos e as entidades governamentais 

desenvolveram consequentemente, tudo reforçado pela claque de apoio 

dos credores (o lado da oferta de crédito), tornaram óbvio que as 

contas financeiras interligadas que haviam maquilhado a economia 

chinesa lhe acrescentaram o que era, na realidade, uma estrutura 

altamente “especulativa” quanto ao modo como as entidades económicas 

financiavam as suas operações. 



Isto melhoraria acentuadamente as taxas de crescimento no decorrer 

da fase de expansão, tal como os ganhos com as margens dos 

empréstimos melhoram quando os preços de mercado crescem mais 

rapidamente do que os custos do serviço de dívida, mas à custa de um 

desempenho medíocre assim que as condições se revertem. O processo 

é realmente bastante fácil de descrever, e o facto de ter apanhado de 

surpresa a quase totalidade da comunidade de analistas, é bem 

elucidativo de como os economistas não estão familiarizados com a 

abordagem advogada por Minsky. 

Ignorar a estrutura das contas financeiras nacionais nem sempre 

resulta em más políticas económicas. Quando os níveis de dívida são 

baixos, e a economia está próxima do tipo de economia de Adam Smith, 

na qual não existem limitações institucionais nem entidades 

suficientemente grandes ou importantes que afetem o sistema no seu 

todo, faz sentido ignorar os passivos e analisar a economia apenas do 

lado dos ativos a fim de compreender e projetar o crescimento. 

Todavia, avaliar apenas o lado dos ativos é conceptualmente errado, 

porque são importantes ambos os lados das contas financeiras, mas 

quando as diferenças entre análises que ignorem o lado dos passivos e 

análises que o incorporem são suficientemente pequenas, essas 

diferenças podem ser ignoradas. 

Contudo, quando as condições se alteram em determinados sentidos, as 

diferenças podem tornar-se demasiado grandes para poderem ser 

ignoradas. Quanto mais desequilibrada esteja uma economia, quanto 

mais elevados sejam os seus níveis de dívida, ou quanto mais 

sistematicamente distorcidas estejam as suas contas financeiras 

nacionais, mais divergentes serão os dois tipos de projeções e mais 

imperioso será que os economistas incorporem as contas financeiras 

nacionais nas suas análises. 

De certo modo é como quando um engenheiro que construa uma ponte 

utilize equações de Newton em vez das de Einstein. Num mundo sem 



movimento, ou no estado de proximidade em que a maioria de nós vive, 

erros Newtonianos não têm significado, e a ponte que o engenheiro 

constrói levará o tráfico quase exatamente como projetado. Todavia, à 

medida que os objetos aceleram o seu movimento, estes pequenos erros 

tornam-se posteriormente enormes, e a ponte Newtoniana arrisca 

tornar-se inútil. 

No início dos anos de 1990 os modelos que a maioria dos economistas 

utilizavam para analisar e explicar o crescimento chinês eram 

suficientemente satisfatórios, como a ponte Newtoniana no mundo de 

movimento lento em que operam os humanos. Contudo, nos finais dos 

anos de 1990, a enorme dimensão de dívida incobrável dentro do 

sistema bancário deveria ter constituído um aviso de que os 

desajustamentos e desequilíbrios se tinham tornado de tal modo 

grandes que invalidavam os antigos modelos. Manifestamente eles 

invalidaram os antigos modelos para os próximos anos, à medida que se 

acelerou a má afetação do crédito, juntamente com a profundidade e 

direção dos desequilíbrios sem precedentes de agora e as altamente 

auto-sustentadas alterações de preços das matérias primas, do 

imobiliário, dos mercados bolsistas e de outras variáveis – aquilo que 

George Soros poderia ter citado como casos extremos de 

reflexividade2. 

                                                 

2 Reflexividade refere-se a relações circulares entre causa e efeito. Uma relação reflexiva é bidirecional com 

causa e efeito afetando-se mutuamente numa relação na qual nenhuma pode ser classificada como causa ou como 

efeito. Neste aspeto, normalmente diz respeito à capacidade de um agente para reconhecer forças de socialização 

e alterar o seu lugar na estrutura social. Um baixo nível de reflexividade resultaria num indivíduo muito 

determinado pelo seu meio ambiente (ou "sociedade"). Um elevado nível de reflexividade social definir-se-ia por 

um indivíduo determinando as suas próprias normas, gostos, políticas, desejos, etc. Isto é semelhante também à 

noção de autonomia. Em economia, a reflexividade refere-se ao efeito auto sustentado da posição do mercado, 

pelo qual a subida de preços atrai compradores cujas ações provocam subidas de preços ainda mais elevadas num 

processo que se torna insustentável e que acaba por reverter-se levando a um colapso catastrófico dos preços. 

Este é um exemplo de um circuito de retorno positivo. (in Wikipedia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reflexivity_(social_theory)) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reflexivity_(social_theory))


 

A violação das igualdades 

Para voltar à discussão da secção dos comentários, estabeleceu-se um 

muito vigoroso e ativo debate entre muitos dos leitores acerca da 

afirmação de Keen de que o próximo período de crescimento será 

função tanto das condições económicas do próprio período como das 

alterações da dívida no período. Não resumirei o debate, que é longo e 

de grande amplitude, mas parte das discordâncias têm que ver com o 

facto de o modelo dinâmico de Keen, que incorpora alterações na dívida, 

poder implicar que as igualdades contabilísticas que utilizo possam ser, 

de algum modo, inválidas. 

Um dos leitores, Vinezi, escreveu que “Michael tem repetidamente 

afirmado que utiliza as mesmas igualdades como base da sua 

investigação nos últimos 10 anos. Todas as suas ideias apresentadas 

neste blog, as quais são, na minha opinião, impressionantemente 

corretas, resultam da aplicação destas mesmas igualdades”. Vinezi 

continua, pedindo-me uma resposta à rejeição dessas igualdades por 

parte de Keen, sobretudo quanto à igualdade entre poupanças e 

investimento. 

Não sei se Keen rejeita na verdade essa igualdade, mas duvido que o 

faça porque ele é um matemático demasiado bom para não saber que as 

igualdades não podem ser “aceites” ou “rejeitadas” como se fossem 

hipóteses ou modelos. Em termos mais gerais nunca diria que utilizo 

esta (ou qualquer outra) igualdade como a base para a minha 

investigação, como afirma Vinezi, porque o objetivo da investigação é, 

ou deveria ser, testar hipóteses (ou, numa habitual mas leviana prática, 

descobrir hipóteses). Contudo, não se pode “testar” igualdades 

contabilísticas, uma vez que não são hipotéticas. Elas são verdadeiras 

seja por definição, seja como necessidade lógica (o que vem a dar no 

mesmo), e não há possibilidade de que possam estar erradas. 



Frequentemente faço referência às igualdades contabilísticas básicas, 

mas principalmente porque demasiados economistas e analistas deixam-

se confundir de tal maneira pela aritmética da balança de pagamentos, 

a criação de dinheiro, etc., que tentam explicar as relações entre 

diferentes variáveis propondo hipóteses que violam as igualdades 

contabilísticas. Nesses casos as suas hipóteses estão simplesmente 

erradas, e rejeitá-las não exige qualquer suporte empírico. Em vez de 

utilizar dados empíricos para “testar” as igualdades, será mais correto 

utilizar as igualdades contabilísticas para “testar’ os dados. Se parecer 

que os dados violam as igualdades, então os dados foram obtidos ou 

interpretados incorretamente. 

O aspeto relevante quanto às igualdades contabilísticas – e isto é tão 

óbvio para os que raciocinam com lógica que normalmente não percebem 

como a maioria das pessoas, mesmo as que são extremamente 

inteligentes ou conhecedoras, não compreendem a sua importância – é 

que elas não provam nada nem criam qualquer conhecimento ou ideia. Em 

vez disso elas estruturam a realidade limitando o número de hipóteses 

lógicas possíveis. Afirmações que violem as igualdades são 

contraditórias em si mesmas e podem ser rejeitadas com segurança. 

Por outras palavras, as igualdades contabilísticas são úteis do mesmo 

modo que a lógica e a aritmética são úteis. As igualdades relevantes 

tornam mais fácil reconhecer e identificar pressupostos que fazem 

parte, explicita ou implicitamente, de qualquer modelo, e esta qualidade 

é muito mais útil do que desde logo possa parecer. Para além de um falso 

rigor, a minha maior crítica ao modo como os economistas utilizam 

modelos matemáticos complexos é que, com demasiada frequência, não 

identificam os pressupostos implícitos nos modelos que apresentam, 

talvez porque estejam confundidos pela matemática, e seriam 

obrigados a fazê-lo se não ignorassem tão rapidamente as igualdades 

contabilísticas com o fundamento de que estas igualdades nada nos 

dizem sobre o estado da economia. 



É certo, as igualdades nada nos dizem. Mas a aritmética também nada 

nos diz sobre como construir uma ponte. Contudo, diferentemente dos 

economistas, os engenheiros não têm outra escolha senão seguirem à 

risca as igualdades aritméticas. Enquanto os economistas toleram 

modelos que não são limitados por igualdades contabilísticas em virtude 

de, por alguma razão, os economistas não parecerem condicionados pela 

necessidade de que os seus modelos se conformem com a realidade, 

qualquer engenheiro cujo modelo de uma ponte tivesse como requisitos 

que 2+3 fosse igual a 7 teria bastante dificuldade em construir pontes, 

mais dificuldade em encontrar clientes, e ainda mais dificuldade em 

encontrar um posto de trabalho de ensino em qualquer universidade. 

Lembrar sempre que devemos respeitar as igualdades contabilísticas 

não conduz a afirmações verdadeiras ou a ideias brilhantes, mas torna 

fácil rejeitar uma classe numerosa de afirmações falsas ou confusas. 

Tal como a lógica não cria ciência, mas evita que seja feita má ciência, 

as igualdades não criam modelos, mas protegem-nos de modelos inúteis. 

Keynes, que para além de ser uma das pessoas mais inteligentes do 

século 20, era também tão ferozmente lógico (e estas duas qualidades 

não coincidem necessariamente) que era incapaz quase certamente de 

cometer um erro lógico ou esquecer igualdades contabilísticas. Nem 

toda a gente apreciou a sua lógica. Por exemplo, o seu igualmente 

brilhante contemporâneo (mas talvez menos absolutamente lógico), 

Ralph Hawtrey, era “fortemente crítico da tendência de Keynes para 

argumentar a partir de definições mais do que a partir de relações 

causais”, segundo o economista David Glasner da FTC (Federal Trade 

Commission), cujo precioso blog, Uneasy Money, é dedicado a reavivar 

o interesse no trabalho de Ralph Hawtrey. Num recente escrito Glasner 

cita Hawtrey: 

[Um] passo essencial na série de raciocínios de [Keynes] é a 

proposição de que investimento e poupança são necessariamente 

iguais. Mr. Keynes na verdade nunca define essa proposição; ele 

foge à necessidade de o fazer ao definir investimento e poupança 

http://uneasymoney.com/2013/03/18/keynes-and-hawtrey-the-general-theory/


como diferentes nomes de uma mesma coisa. Também define 

rendimento como sendo a mesma coisa que produção e, por 

conseguinte, se o investimento é o excedente da produção sobre 

o consumo, e a poupança é o excedente do rendimento sobre o 

consumo, então os dois – investimento e poupança – são idênticos. 

A igualdade assim definida nada prova. A ideia de que a tendência 

para o investimento e a poupança serem diferentes tem de ser 

contrariada através de uma expansão ou uma contração do total 

do rendimento é um absurdo; não é possível uma tal tendência 

pressionar o sistema económico, constituindo tão somente uma 

pressão sobre a terminologia do Sr. Keynes. 

Esta é uma típica crítica de certo tipo de pensamento lógico em 

economia e, claro, passa ao lado da questão porque Keynes não 

argumenta a partir da definição. É certamente verdade que “a igualdade 

assim definida nada pode provar”, se com isso nos queremos referir à 

formulação ou sustentação de uma hipótese, mas Keynes não utiliza 

igualdades para sustentar qualquer formulação. Ele utiliza-as por pelo 

menos dois motivos. Primeiro: em virtude de as igualdades 

contabilísticas não poderem ser violadas, qualquer modelo ou hipótese 

cujos corolários lógicos ou conclusões violem implicitamente uma 

igualdade contabilística estarão automaticamente errados, e o modelo 

pode com segurança ser ignorado. Segundo, e muito mais útil: mesmo 

quando as igualdades contabilísticas não tenham sido explicitamente 

violadas, se identificarmos as igualdades relevantes poderemos tornar 

explícitos os, por vezes, muito confusos pressupostos que estão 

implícitos no modelo utilizado por um analista, e centrar o debate, 

devidamente, sobre esses pressupostos. 

 

A não existência de excedentes na conta de capital e na conta 

corrente da balança de pagamentos 



Um caso exemplar é The Economic Consequences of the Peace, em que 

o cerne da argumentação assenta numa destas igualdades 

contabilísticas, que são ao mesmo tempo óbvias e facilmente ignoradas. 

Quando Keynes escreveu o livro, vários membros da Entente3 – 

dominada pela Inglaterra, França e os Estados Unidos – estavam 

decididos a forçar a Alemanha a pagar indemnizações que eram 

extraordinariamente elevadas em relação à capacidade produtiva da 

sua economia. Também exigiam, especialmente a França, requisitos que 

os protegeriam da destreza exportadora da Alemanha (incluindo a 

expropriação de minas de carvão, comboios e ferrovias e equipamentos 

de capital) enquanto eles reconstruíam a sua capacidade de fabricação 

e infraestruturas que se encontravam destruídas. 

A argumentação de Keynes contestando estas exigências políticas 

assentou numa muito simples igualdade contabilística, a saber, que a 

balança de pagamentos de qualquer país tem de estar equilibrada, ou 

seja, tem sempre que somar zero. As diversas exigências feitas pela 

França, Bélgica, Inglaterra e outros países que tinham sido devastados 

pela guerra eram mutuamente contraditórias quando expressas em 

termos de balança de pagamentos, e se isto não era óbvio para os 

antigos beligerantes, deveria sê-lo assim que fossem relembrados da 

igualdade que obriga a que os fluxos de saída têm de ter perfeita 

correspondência com os fluxos de entrada. 

Se a Alemanha tivesse de efetuar substanciais pagamentos 

indemnizatórios, explicava Keynes, a conta de capital da balança de 

pagamentos da Alemanha tenderia para um massivo défice. A igualdade 

contabilística tornava claro que existiam apenas três maneiras 

possíveis que, em conjunto, poderiam resolver o desequilíbrio da conta 

de capital. Em primeiro lugar: a Alemanha poderia tirar partido das suas 

reservas de ouro e assim liquidar os seus ativos no estrangeiro, e/ou 

vender ativos internos a estrangeiros, incluindo arte, imobiliário e 

                                                 
3 Referência aos aliados da Primeira Guerra Mundial. 

http://www.amazon.com/Economic-Consequences-Peace-Maynard-Keynes/dp/1619493764/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1445190737&sr=8-3&keywords=keynes+consequences


fábricas. O problema estava em que a Alemanha simplesmente não tinha 

sequer ouro suficiente ou ativos transferíveis após ter pago as 

indemnizações de guerra, e era difícil imaginar qualquer modo 

sustentável de liquidar o imobiliário. Esta opção era sempre uma solução 

inviável. 

Em segundo lugar: a Alemanha poderia incorrer em excedentes 

massivos da conta corrente da balança de pagamentos para dar 

resposta aos pagamentos de reparação de guerra. O problema óbvio 

neste caso, claro, era que isso era inaceitável para os beligerantes, 

principalmente a França, porque significaria que os produtos alemães 

desalojariam os seus próprios produtos, quer internamente quer entre 

os seus clientes de exportação. Por fim: a Alemanha poderia obter 

empréstimos todos os anos num montante igual aos seus défices nas 

balanças corrente e de capital. Durante alguns anos, no apogeu da bolha 

dos anos de 1920, a Alemanha teve a capacidade para fazer 

precisamente isto, obtendo empréstimos nos mercados dos EUA 

equivalentes a mais de metade dos seus pagamentos indemnizatórios, 

mas muitos destes empréstimos ocorreram em virtude da grande 

hiperinflação do início dos anos de 1920 ter eliminado o peso da dívida 

do país. Mas à medida que a dívida alemã crescia de novo após a 

hiperinflação, o mesmo acontecia com a relutância em continuar a 

financiar os pagamentos indemnizatórios. De qualquer modo deveria ter 

sido óbvio que os bancos americanos nunca aceitariam financiar o total 

da conta das indemnizações de guerra. 

Por outras palavras, aquilo que a Entente queria exigia uma resolução 

irrealista da necessidade de equilibrar os fluxos de entrada e os fluxos 

de saída. Keynes recorria às igualdades contabilísticas, não para 

construir um modelo de indemnizações de guerra, mas antes para 

mostrar que o modelo implícito nas negociações era contraditório. A 

igualdade contabilística deveria ter tornado claro que, em virtude dos 

pressupostos quanto ao que a Alemanha poderia ou não fazer, a 

economia mundial dos anos de 1920 estava a ser construída em torno 



de um conjunto de desequilíbrios cuja resolução suave requeria um 

conjunto de circunstâncias que eram tanto logicamente inconsistentes 

como insustentáveis. Por isso, esses desequilíbrios resolver-se-iam 

necessariamente de forma disruptiva, forma esta que requeria, por 

imperativo de aritmética, um substancial número de incumprimentos 

soberanos. Evidentemente, foi isso que aconteceu. 

O mesmo tipo de exercício 85 anos mais tarde, logo após a crise do 

euro, mostrou que a Europa estava limitada a três opções devido às 

mesmas igualdades contabilísticas.  

Primeira: a Alemanha podia reativar a procura interna o suficiente para 

exceder o consequente aumento na sua produção interna de bens e 

serviços em pelo menos 4-5% do PIB, e eventualmente mais (ou seja, 

teria de incorrer num défice da sua conta corrente da balança de 

pagamentos).  

Segunda: a Europa periférica podia suportar um desemprego 

terrivelmente elevado durante pelo menos uma década, ou 

provavelmente mais. 

Terceira: a Europa periférica podia abandonar o euro e reestruturar a 

sua dívida com um substancial perdão de dívida – ou, o que é quase o 

mesmo, forçar a Alemanha a deixar o euro, o que exigiria um perdão de 

dívida muito menor – provocando perdas no sistema bancário alemão ao 

mesmo tempo que provocaria uma queda repentina do setor de fabrico 

da Alemanha. (Uma quarta opção: a Europa poder incorrer em elevados 

excedentes com o resto do mundo, talvez duas vezes ou mais que o atual 

excedente, era demasiado implausível para poder ser considerada, e 

embora a Europa esteja certamente a incorrer irresponsavelmente em 

elevados excedentes, não são suficientemente elevados para 

permitirem que a Europa cresça.)  



Até ao momento a Europa escolheu a segunda opção, com uma elevada 

probabilidade, na minha opinião, de que antes do finalizar da década ser 

forçada a escolher a terceira. 

É por isso que devemos continuar a ter presente, firmemente, as 

igualdades contabilísticas. Estas igualdades não dizem o que devemos 

fazer, mas mantê-las presentes evita que façamos propostas, ou 

acreditemos em argumentos, que são claramente inconsistentes ou 

simplesmente idiotas. Considerando outro exemplo, uma das poucas 

recentes alegrias no nosso muito triste mundo foi a quase adolescente 

excitação com que David Cameron se mostrou o melhor amigo de sempre 

de Pequim4. Contudo, nem tudo é somente amizade incondicional, e 

aparentemente ele tem a esperança de conseguir grandes e 

significativos investimentos internos a anunciar na próxima semana. Soa 

bem, mas um firme domínio das igualdades contabilísticas identificaria 

que género de “grandes negócios” irão provavelmente estimular o PIB e 

quais os que simplesmente mudam o local onde se gera o PIB. 

Mais importante ainda, mostraria que para um país rico e desenvolvido 

como a Inglaterra, o investimento estrangeiro quase sempre afeta o 

crescimento de forma adversa (salvo se traz com ele progressos 

tecnológicos e de gestão) e nunca tão obviamente como quando as taxas 

de juro lutam contra o limite de zero, e todos os países tentam com a 

maior urgência exportar os seus excedentes de poupança. Tal como me 

perguntou indignado um dos meus alunos da Universidade de Pequim 

após a aula do passado Sábado quando debatemos a viagem do 

presidente [referência à viagem a Londres do presidente Xi-Jinping em 

Outubro de 2015]: “Então todos estão de acordo em que é bom para a 

Inglaterra obter muito mais investimento estrangeiro, e todos também 

estão de acordo em como é mau para a Inglaterra ter um défice 

comercial maior. Mas não sabem que ambos são a mesma coisa?” Nem 

toda a gente sabe. 

                                                 
4 BFFing – Beijing’s best friend forever. 

http://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/56856


Mas voltando à referência que fiz ao debate na secção de comentários 

com que comecei este texto, independentemente de se Vinezi está a 

interpretar corretamente ou não o que Steve Keen diz sobre a 

igualdade de poupanças e investimento, implicará a sua afirmação – de 

que um aumento da dívida provoca um correspondente aumento do 

crescimento do PIB (e as condições sob as quais isto será válido 

correspondem de perto, creio, às atuais condições) – que o investimento 

poderá exceder as poupanças? Ou como Vinezi o apresenta: 

Steve Keen, ErikWim, Suvy & Willy2 afirmam que o erro que 

Michael comete é que está a utilizar um “modelo de empréstimos” 

no qual poupanças e investimento são “simplesmente equiparados 

entre si”. Steve Keen, ErikWim, Suvy & Willy2 estão a chamar a 

atenção para o novo “modelo de dinheiro endógeno” do moderno 

setor bancário no qual os investimentos se podem realizar mesmo 

sem que se tenham as poupanças a priori. Sim? Poderão os “Steve 

Keenistas” confirmar aqui, por favor, que é deste modo que 

gostariam de corrigir a igualdade “errada” de Michael? Michael, 

se ler este comentário, poderá, por favor, responder a este 

ataque ao seu principal pressuposto de investigação? 

Antes de responder, devo fazer duas observações complementares. 

Primeiro: a igualdade poupanças-investimento não é o meu “principal 

pressuposto de investigação” porque não é pressuposto de modo 

nenhum, e não pode ser utilizado validamente em investigação. Segundo: 

o modelo de empréstimos (loanable funds)5 permite, realmente, que o 

crédito seja criado “a partir do nada” (seria talvez caso para dizer que 

a tradição neoclássica não o permite [assim entender], embora tenha 

que admitir que nem sempre consigo manter muito acentuadamente a 

distinção entre as diferentes tradições), e embora exista muita coisa 

que considero profundamente esclarecedor em Knut Wicksell – e 

assumo que o seu  “processo cumulativo” faz parte da tradição 

                                                 
5 Loanable funds inclui todas as formas de crédito (vg. empréstimos, títulos de dívida, depósitos de 

poupanças). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Loanable_funds


intelectual na qual se baseiam os “loanable funds” – e no seu rival Irving 

Fisher, não vejo que o trabalho de ambos possa ser considerado como 

um apoio ou uma oposição à utilização que faço da igualdade poupanças-

investimento para se compreenderem os desequilíbrios mundiais. 

Poderá parecer que Wicksell nega a igualdade poupanças-investimento 

quando diz que os dois termos são iguais somente quando a taxa de juro 

do dinheiro é igual à taxa de juro natural. Podemos ver isso num 

trabalho de 1986 do economista Thomas Humphrey da Reserva Federal 

de Richmond (cujos livros, infelizmente, estão esgotados): 

A própria análise de tipo processo cumulativo atribui as 

alterações monetárias e de preços a discrepâncias entre dois 

tipos de taxas de juro. Uma, a taxa de mercado ou do dinheiro, é 

a taxa que os bancos cobram nos seus empréstimos. A outra é a 

taxa natural ou de equilíbrio que equipara a poupança real com o 

investimento em pleno emprego e que também corresponde à 

produtividade marginal do capital. Quando a taxa de juro dos 

empréstimos cai abaixo da taxa natural, os investidores procuram 

mais fundos junto do sistema bancário do que aqueles [fundos] 

que nele são depositados pelos aforradores. Assumindo que os 

bancos acomodam estes pedidos extra de empréstimos emitindo 

mais notas ou criando maior procura de depósitos, então ocorre 

uma expansão monetária. Esta expansão, se se subscrever a tese 

de que existe excesso de procura de bens gerado pela diferença 

entre investimento e poupança, conduz a um persistente e 

cumulativo aumento dos preços enquanto persistir o diferencial 

de taxas de juro. 

Isto poderá parecer, na verdade, que viola a minha afirmação de que 

qualquer modelo que exija, ou mesmo permita, que o investimento global 

exceda as poupanças é logicamente impossível. Mas isto é assim apenas 

porque a diferença está naquilo que os economistas denominam de 

quantidades ex ante. Isto significa que, qualquer que seja a taxa de juro 

https://www.richmondfed.org/~/media/richmondfedorg/publications/research/economic_review/1986/pdf/er720303.pdf


do dinheiro (que não a taxa de juro natural), a poupança [ex-ante] 

pretendida poderá diferir do investimento [ex-ante] pretendido, mas 

um ou outro (ou ambos) têm de se equilibrar de modo que no final se 

igualizam, sendo o resultado uma quantidade de investimento abaixo do 

óptimo. Taxas de juro excessivamente baixas na China (até 2012) 

implicaram, por exemplo, que o investimento [ex-ante] pretendido fosse 

demasiado elevado, e muito mais elevado que a poupança pretendida, 

mas num sistema financeiro reprimido, como mostrei muitas vezes, 

taxas de juro baixas podem, na verdade, pressionar a subida das 

poupanças pelo constrangimento da quota parte do rendimento dos 

agregados familiares no PIB, que foi precisamente o que aconteceu não 

apenas na China antes de 2012 mas também no Japão nos anos de 1980. 

Penso que aquilo que Keen poderá efetivamente ter dito é que se o 

investimento no período seguinte for maior que as poupanças no atual 

período – se for estimulado, segundo diz este raciocínio, pela 

capacidade do sistema bancário em financiar investimento criando 

dívida “a partir do nada” – isso não viola a igualdade, e não só é possível, 

como é mesmo provável. (se por acaso Steve Keen ler isto, talvez possa 

responder.) 

 

Criando procura “a partir do nada” 

Mas é possível não porque os bancos possam financiar investimento 

criando dívida “a partir do nada”. Esta afirmação tanto é altamente 

confusa como também leva os líderes facilmente à confusão. Existe uma 

forma relacionada com esta questão que muitas vezes parece saída do 

quadro da Moderna Teoria Monetária, embora não perceba se isso 

corresponde a uma deficiente leitura da Moderna Teoria Monetária ou 

se é um princípio da teoria, mas embora os bancos possam criar dívida 

eles não criam automaticamente procura adicional. Segundo a Moderna 

Teoria Monetária, tal como a entendo, não existe limite orçamental para 

https://petermartin2001.wordpress.com/
https://modernmoney.wordpress.com/


os défices públicos porque os governos que controlam a criação de 

dinheiro podem reembolsar todos os seus compromissos, 

independentemente da sua capacidade de tributação, simplesmente 

monetizando a dívida (que não é mais do que trocar aquilo que 

designamos de “dívida” por dívida a que chamamos “dinheiro”). 

Muita gente parece crer que isto significa que o Estado pode criar 

procura a partir do nada, e que, por conseguinte, a procura criada pelo 

Estado pode ser adicionada à procura existente sem mais, incluindo sem 

aumento das poupanças. Se poupanças e investimento estavam 

previamente em equilíbrio, e o Estado cria nova procura, segundo este 

argumento, ou esta nova procura assume a forma de investimento, caso 

em que o investimento se tornará maior que as poupanças, ou a nova 

procura assume a forma de consumo, caso em que as poupanças se 

reduzem (poupanças são o reverso do consumo), e de novo o 

investimento excederá as poupanças. 

Isto parece um raciocínio perfeitamente lógico, excepto o facto de ser 

perfeitamente impossível. Pelas razões que explicarei no apêndice 

deste texto, afirmar que o investimento é maior do que as poupanças é 

idêntico a afirmar que o montante total de bens e serviços que 

produzimos é maior do que o montante total de bens e serviços que 

produzimos, e isso não pode ser verdade. 

Assim, onde está a falha no raciocínio? Acontece que graças a estas 

mesmas igualdades contabilísticas é muito fácil resolver essa falha 

logicamente e, na verdade, estender este processo de tratamento da 

questão para demonstrar – e isto talvez seja o contrário daquilo que a 

Moderna Teoria Monetária implica, ou pelo menos aquilo que muitos 

pensam que a Moderna Teoria Monetária implica – que existem 

certamente limites para os défices públicos, e que a capacidade do 

Estado monetizar a sua dívida não significa que possa obter 

empréstimos indefinidamente sem, eventualmente, destruir a economia 



e minar a credibilidade que lhe permite precisamente obter 

empréstimos. 

No início deste texto dizia: “Quando os bancos ou os governos criam 

procura, seja criando empréstimos bancários, seja através do défice 

público, eles estarão sempre a fazer uma, ou alguma, combinação de 

duas coisas, como demonstrarei. Em alguns casos perfeitamente 

especificados estão simplesmente a transferir a procura de algum 

setor da economia para si mesmos. Noutros casos igualmente 

perfeitamente especificados, estão a criar procura de bens e serviços 

criando simultaneamente a produção desses bens e serviços. Eles nunca 

criam simplesmente procura “a partir do nada”, como muitos analistas 

julgam, o que violaria a identidade contabilística básica que equipara, 

num sistema fechado, o total das poupanças com o total do 

investimento.” 

Para avançar na resolução deste problema, de duas diferentes maneiras 

em que parece que é criada procura, por comodidade designarei como 

Thin Air [ar rarefeito] a entidade para a qual a procura é criada “a 

partir do nada”. Por outras palavras, Thin Air tanto pode ser a entidade 

a favor da qual o banco concedeu um empréstimo como pode ser a 

agência governamental responsável pelo défice público: 

1. No primeiro caso [transferir a procura de algum setor da economia 

para si mesmos], assume-se que estamos numa economia em que não 

existe nenhuma folga. Os trabalhadores estão todos empregados, as 

existências são suficientemente elevadas para permitir que os 

negócios funcionem normalmente, as fábricas trabalham em plena 

capacidade e as infraestruturas estão utilizadas plenamente. 

Neste caso as despesas de Thin Air não podem ser satisfeitas sem 

que sejam desviados bens e serviços que estão a ser utilizados 

noutros locais. Quer o novo crédito ou a despesa pública sejam 

aplicados a apoiar investimento ou a financiar consumo, todos os 



bens e serviços que uma economia pode produzir estão a ser 

utilizados por outras entidades económicas. 

Isto significa que se Thin Air pretende gastar dinheiro para adquirir 

bens e serviços, terá de substituir alguma outra entidade que está 

a utilizar bens e serviços criados pela economia, e somente o pode 

fazer oferecendo preços mais altos pelos salários ou recursos a 

adquirir. Como resultado, os preços subirão, e estes preços mais 

elevados reduzirão o real valor da moeda. 

Consequentemente, e devido a que os preços mais elevados reduzirão 

o montante total de bens e serviços que podem ser adquiridos com 

uma quantidade fixa de dinheiro, todas as entidades económicas que 

tenham grande quantidade de ativos monetários – tais como dinheiro, 

depósitos em bancos, títulos de tesouro, ou os pagamentos mais 

previsíveis, como salários, pensões, etc. – perderão alguma 

quantidade da sua riqueza e que será equivalente à redução do valor 

real destes ativos monetários. Todos aqueles que tenham poucos 

ativos monetários – quem tenha obrigações fixas, por exemplo um 

devedor, ou um empregador que deve salários, etc. – ganham alguma 

quantia de riqueza. As perdas dos primeiros excedem os ganhos 

destes últimos, representando o saldo uma transferência líquida de 

riqueza para o governo ou para o banco que criou o empréstimo para 

Thin Air. 

Essa transferência não tem de ocorrer apenas através da inflação. 

Num sistema financeiro altamente reprimido, as atuações de Thin 

Air até podem ser desinflacionárias. O caso da China mostra como. 

Até 2012 sempre que o sistema criava crédito, isso era feito a taxas 

de juro tão extraordinariamente baixas – as taxas nominais dos 

empréstimos eram frequentemente negativas em termos reais, e 

eram sempre uma fração das taxas de crescimento nominal do PIB, 

e as taxas de juro dos depósitos eram verdadeiramente negativas 

em termos reais – e estas baixas taxas de juro representavam uma 



transferência de poder de compra dos aforradores líquidos, que 

eram na sua maioria agregados familiares. Neste caso o consequente 

crescimento da produção excedia o consequente crescimento do 

consumo (uma vez que reprimia o crescimento do rendimento dos 

agregados familiares) e neste sentido era desinflacionário, mas, uma 

vez mais, as despesas de Thin Air representavam uma transferência 

uma vez que simultaneamente suprimiam consumo. 

A procura apenas pode ser criada “a partir do nada”, em ambos os 

casos, suprimindo consumo ou investimento algures (no último caso é 

denominado frequentemente como “crowding out”). No momento em 

que a nova procura é criada, o valor real do PIB não se altera, embora 

o valor nominal do PIB possa aumentar ou diminuir, dependendo de 

se a transferência é inflacionária ou desinflacionária. 

Seja como for, se a procura substituída for investimento, o 

investimento no resto da economia diminuirá, enquanto que se for 

consumo, as poupanças no resto da economia aumentarão. Esta 

redução do investimento, ou o aumento das poupanças, são o exacto 

reverso do aumento do investimento ou do consumo desencadeados 

pela nova procura criada “a partir do nada”, de maneira que em 

momento algum a igualdade entre poupanças e investimento é violada. 

2. No segundo caso [criar procura de bens e serviços criando 

simultaneamente a produção desses bens e serviços], assume-se o 

outro extremo, no qual a economia tem uma enorme folga – existe 

uma enorme quantidade de trabalhadores desempregados que têm 

todas as qualificações que possamos necessitar e que podem 

começar a trabalhar sem qualquer custo, as fábricas estão a operar 

bem abaixo da sua capacidade e podem ser mobilizadas com um 

simples toque no interruptor, e existem suficientes infraestruturas 

não utilizadas que podem satisfazer qualquer aumento da atividade 

económica. 



Neste caso, quando a criação de empréstimos ou o défice público 

criam procura “a partir do nada”, também criam o seu próprio 

abastecimento. Quando Thin Air dispende dinheiro para comprar 

determinados bens ou serviços, estes bens e serviços são 

automaticamente criados pondo em funcionamento o equipamento 

fabril e pondo os trabalhadores desempregados a trabalhar. 

Aqui também temos um multiplicador em ação. Assuma-se que a 

despesa de Thin Air é para investimento, e que projeta adquirir $100 

de bens e serviços para fins de investimento. Em virtude de não ser 

necessário construir capacidade produtiva ou adquirir existências, o 

total das despesas irão para salários. Além disso, assumamos que os 

novos trabalhadores contratados poupam 1/4 do seu rendimento. 

À medida que Thin Air efetua pagamentos de salários, os 

trabalhadores gastarão 75% desses salários em consumo, e pouparão 

25%. O seu próprio consumo exigirá a produção adicional de bens e 

serviços, o que exigirá o recrutamento de mais trabalhadores. Para 

que Thin Air possa adquirir $100 de bens e serviços, pode ser 

facilmente demonstrado que o total de despesas de Thin Air e do 

consumo dos trabalhadores serão os originais $100 divididos pela 

taxa de poupança de 25%, de modo que no final o PIB aumentará em 

$400, consistindo $300 de consumo adicional e $100 de 

investimento adicional. Em virtude de o aumento do PIB exceder em 

$100 o aumento em investimento, o total de poupanças atingirá $100. 

Por outras palavras, numa economia com suficiente folga para 

absorver totalmente o investimento de Thin Air, o investimento cria 

estímulo suficiente na produção total de bens e serviços para se 

tornar auto financiável – aumenta as poupanças no mesmo montante 

em que aumenta o investimento. Repare-se, então, mais uma vez, que 

em momento algum a igualdade entre poupanças e investimento é 

violada. 



3. Na realidade nenhuma economia terá alguma vez folga zero, como no 

primeiro caso, nem plena folga, como no segundo caso. Em vez disso 

existirá algum tipo de combinação dos dois casos. Nesse caso a 

procura criada por Thin Air “a partir do nada” será parcialmente 

satisfeita pela supressão de procura ou investimento algures na 

economia, e parcialmente pela criação de uma maior quantidade de 

bens e serviços para satisfazer o aumento de procura. 

Uma questão importante, que é frequentemente obscurecida pela 

intensa discussão política sobre poupanças, é que no segundo caso, 

no qual a procura criada por Thin Air cria a sua própria oferta, 

quanto mais baixa for a taxa de poupança, maior será o aumento do 

PIB resultante de qualquer despesa adicional efetuada por Thin Air. 

As poupanças aumentam automaticamente para financiar o 

investimento, provocando a subida do total de bens e serviços 

produzidos em maior quantidade do que o total adicional de bens e 

serviços consumidos, com a diferença entre os dois, as poupanças, 

aumentando precisamente o suficiente para financiar o investimento 

de Thin Air (e o mesmo pode ser facilmente demonstrado ser 

verdadeiro se as despesas de Thin Air assumissem a forma de 

consumo). 

O que este exercício mostra, entre outras coisas, é que numa 

economia que esteja a funcionar na sua plena capacidade, uma mais 

elevada taxa de poupança aumentará provavelmente o PIB mais do 

que no caso de se verificar uma taxa de poupança mais baixa, 

enquanto que numa economia que esteja a funcionar com uma 

considerável folga, i.e. com elevado desemprego e baixa utilização 

da sua capacidade produtiva, é provável que uma taxa de poupança 

mais baixa aumente o PIB mais do que no caso de se verificar uma 

taxa de poupança mais elevada. O que isto também mostra é que 

numa economia que tenha atravessado uma crise recentemente, com 

a produção a cair abaixo da capacidade produtiva, regista-se uma 

tendência dos agregados familiares aumentarem a sua taxa de 



poupança, e em virtude do multiplicador, à medida que aumentam a 

sua taxa de poupança reforçam a tendência descendente da 

economia. 

Diga-se, a propósito, que este exercício também ajuda a reconciliar 

a tradição monetarista com a tradição estruturalista (dentro da 

qual, penso, se enquadra a Moderna Teoria Monetária). O debate 

entre as duas tradições é um debate que se tem alastrado por 

centenas de anos, muito conhecido na discussão das causas da 

inflação durante a Guerra Napoleónica, com os monetaristas, ou 

bulionistas6 extremistas, comandados pelo bem conhecido David 

Ricardo, e os estruturalistas, ou bulionistas moderados, comandados 

pelo bem conhecido Malthus. Nenhum dos dois lados tem razão ou 

está errado, salvo sob determinadas condições. Os monetaristas 

trabalham com um mundo em que do lado da oferta existe plena 

utilização da capacidade de produção e sem desemprego, enquanto 

que os estruturalistas trabalham num mundo keynesiano, de fraca 

procura, desemprego elevado e baixa utilização da capacidade de 

produção. 

4. No primeiro caso [transferir a procura de algum setor da economia 

para si mesmos], o mundo dos monetaristas será sustentável, se a 

procura de Thin Air for investida num projeto que aumente a 

produtividade em mais do que a redução de produtividade provocada 

                                                 
6
 “A Controvérsia Bulionista constitui um dos primeiros debates sobre a determinação do nível dos preços 

e da taxa de câmbio  num regime de padrão papel-moeda. Os Bulionistas defendiam, no que seriam agora 

considerados fundamentos da teoria quantitativa, que o aumento do nível de preços e a depreciação das 

41 taxas de câmbio eram provocadas por um excesso de oferta de notas de banco. Em contrapartida, os 

Anti-Bulionistas defendiam que a taxa de câmbio era determinada pelo equilíbrio da balança commercial 

e que o nível de preços era determinada, por sua vez, pela taxa de câmbio. Apesar da importância do 

debate na história do pensamento económico, existem poucas evidências empíricas de que tenha sido 

utilizada a análise moderna de séries cronológicas. A evidência existente favorece a posição dos Anti-

Bulionistas. O propósito deste texto é utilizer um modelo teórico explícito para analisar as posições dos 

Bulionistas e dos Anti-Bulionistas. O modelo é estimado utilizando a estimativa de Bayes. Os resultados 

estimados sugerem que o impacto da oferta de notas de banco provocou um significativo aumento do nível 

dos preços e uma significativa depreciação da taxa de câmbio e que o banco de Inglaterra monetizou 

parte do défice público. Existe pouco apoio para a posição dos Anti-Bulionistas. As evidências dão apoio 

à posição dos Bulionistas.” (in The Bullionist Controversy: Theory and New Evidence Joshua R. 

Hendrickson, January 2015). Vd. também “As controvérsias monetárias do século XIX” de Maria de 

Lourdes Mollo, 1994, Fundação de Economia e Estatística de Porto Alegre. 



pela transferência de riqueza. De outra forma não o será. Se Thin 

Air suprimir consumo para financiar investimento produtivo, isso 

conduzirá sempre a um crescimento mais elevado. Se Thin Air 

suprimir investimento produtivo para financiar consumo, isso 

conduzirá sempre a menor crescimento. 

Se Thin Air suprimir investimento no setor privado para financiar 

investimento, torna-se um pouco mais complicado, e depende de qual 

dos dois “investimentos” seja mais produtivo. Como os monetaristas 

normalmente não acreditam que o governo possa alguma vez escolher 

projetos de investimento que sejam mais produtivos do que aqueles 

que o mercado escolha, defenderiam que se Thin Air fosse uma 

agência governamental comprometida com o aumento do défice 

público, o crescimento do PIB reduzir-se-ia, em virtude de 

investimento produtivo adicional do setor privado ser suprimido em 

favor de investimento menos produtivo realizado por Thin Air. 

Contudo, existem muitos casos de investimento altamente produtivo 

dirigido pelo governo no passado que era improvável que tivesse sido 

realizado pelo setor privado. Hoje, com o setor privado indisponível 

para financiar muito investimento produtivo devido à fraca procura, 

muito do investimento do setor privado consiste em adquirir ativos, 

o que não é produtivo. Em países com infraestruturas fracas, se Thin 

Air, seja entidade governamental ou entidade apoiada pelo governo, 

fosse construir infraestruturas, isso conduziria quase seguramente 

a um crescimento mais elevado. 

5. No segundo caso [criar procura de bens e serviços criando 

simultaneamente a produção desses bens e serviços], o mundo 

estruturalista será sustentável, desde que exista suficiente folga 

na economia para que a nova procura provoque um aumento da 

produção que seja igual à soma da nova procura e do custo marginal 

da nova produção. De outro modo acabamos por retornar ao primeiro 

caso. 



 

6. Os monetaristas insistem sempre em que se se trata do governo 

gastar dinheiro, não o deveria fazer sob a forma de défice público. 

A despesa deveria ser totalmente financiada por aumento dos 

impostos. Todavia, note-se que no primeiro caso, o mundo dos 

monetaristas, a despesa é totalmente financiada por aumento de 

impostos, só que estes impostos consistem em inflação. Os 

monetaristas defendem que o défice público, além de reduzir a 

produtividade global, é por inerência inflacionário e aumenta a 

incerteza económica porque mina a estabilidade monetária. Isto é 

provavelmente verdadeiro quanto mais próximos estivermos de uma 

economia que se pareça com o primeiro caso. 

 

7. Finalmente, um dos mais estranhos e incoerentes argumentos 

utilizados pelos fanáticos da China para proporem que o grande e 

crescente peso da dívida não é importante, é que a China “deve o 

dinheiro a si mesma”. Nesse caso porque não monetizar ou socializar 

simplesmente a dívida, como parece sugerir a Moderna Teoria 

Monetária? Uma das razões é que num mundo sem uma quantidade 

infinita de folga, monetizar a dívida não é diferente de pagar 

impostos, salvo que o imposto é suportado por aqueles que são 

grandes detentores de ativos monetários, i.e. as famílias chinesas. 

Se a China monetizasse a dívida, que é na realidade o que fez durante 

a passada década para resolver a enorme quantidade de dívida 

incobrável que tinha acumulado nos anos de 1990, isso simplesmente 

reduziria a quota parte dos agregados familiares no PIB, tal como 

então o fez, e com isso a quota parte do consumo dos agregados 

familiares. Posto de outro modo, implicaria a subida da taxa de 

poupança, que é o oposto daquilo que a China necessita se quiser 

limitar o crescimento do peso da sua dívida. E note-se que à medida 

que a taxa de poupança cresce, o crescimento cai com o decrescente 



multiplicador na medida em que o impacto das ações de Thin Air 

provoca o aumento da taxa de poupança. 

O que este exercício mostra é que o défice público ou a criação de 

crédito são favoráveis para a economia quando existir suficiente 

folga na economia de tal modo que as despesas de Thin Air não 

suprimam investimento ou consumo noutros lugares da economia, e 

são favoráveis se e quando a despesa de Thin Air seja mais produtiva 

do que a despesa do setor privado. De outro modo serão más para a 

economia e não são sustentáveis. 

Mas isso já sabíamos. Os adeptos da teoria da oferta já o tinham 

explicado no caso de uma economia que funciona bem, e os 

keynesianos já o tinham explicado no caso de uma economia a operar 

bem abaixo da sua capacidade de produção. 

 

Apêndice – as poupanças são iguais ao investimento 

Embora a definição de investimento e poupança enquanto diferentes 

nomes para a mesma coisa possa parecer, à primeira vista, um exercício 

sem utilidade, na verdade, como defendi mais recentemente na minha 

longa análise do livro The Leaderless Economy (de Peter Temin e David 

Vines)7, ela é um valioso modo para se compreenderem as ligações entre 

economias nacionais dentro da economia mundial como um sistema único. 

“Poupanças” podem ser definidas de diversos modos, mas o modo mais 

útil, e que é regra em economia, é definir que a oferta de todos os bens 

e serviços que uma entidade económica produz num determinado 

período consiste em duas coisas. A primeira consiste em tudo aquilo que 

                                                 
7 N.E. Texto publicado na presente série sob o número 7, em 2 e 3 de outubro, Equilíbrio Interno e Externo, 

vd. https://aviagemdosargonautas.net/2018/10/02/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-

politica-economica-neoliberal-7-equilibrio-interno-e-externo-1a-parte-por-michael-pettis/ e seguinte. 

 

https://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/60358
https://aviagemdosargonautas.net/2018/10/02/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-7-equilibrio-interno-e-externo-1a-parte-por-michael-pettis/
https://aviagemdosargonautas.net/2018/10/02/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-7-equilibrio-interno-e-externo-1a-parte-por-michael-pettis/


é consumido, incluindo coisas que se percam, desperdicem ou 

deteriorem. 

Aquilo que resta e seja acumulado para uso futuro são poupanças. A 

intuição é bastante óbvia: tudo aquilo que uma economia produz tanto é 

consumido correntemente (ou gasto de algum modo), como é posto de 

lado para consumo futuro, e definimos genericamente poupanças como 

o que quer que ponhamos de parte para consumo futuro e fora do 

consumo actual. A questão relevante é que estas são igualdades 

contabilísticas e são verdadeiras em virtude da forma como as 

definimos. 

A oferta é igual à procura (outra igualdade contabilística), de modo que 

podemos refazer a igualdade contabilística afirmando que a procura de 

tudo o que se produz tanto são as coisas que desejamos consumir agora 

como também as que queremos usar em consumo futuro. A este último 

chamamos “investimento”. Será útil, a seguir, distinguir entre dois tipos 

de investimento. Um, que poderemos designar de aumento nas 

“existências [de inventário]”, consiste em tirar alguns dos bens 

consumíveis e armazená-los para consumir mais tarde. O outro tipo de 

investimento consiste em bens e serviços que não se podem consumir 

diretamente, mas que mesmo assim se produzem porque poderão ajudar 

a produzir mais bens e serviços para consumirmos no futuro. Por 

exemplo, se produzimos um martelo, ou um tractor, provavelmente não 

desejaremos “consumi-los”, mas poderão ajudar-nos a produzir mais 

bens e serviços no futuro. 

A aquisição de um ativo existente é muitas vezes designado como 

“investimento”, mas podemos seguramente ignorar o seu impacto, seja 

porque definimos investimento como pôr de lado bens e serviços 

adicionais, seja porque, se decidirmos definir também como 

investimento a aquisição de ativos existentes, nesse caso o ativo 

existente é simultaneamente um aumento do investimento e um 

aumento equivalente das poupanças. Seja como for isso não altera o 



resultado da nossa igualdade contabilística no momento em que ocorre, 

embora, claro, quando uma suficiente quantidade de dinheiro é 

investida em ativos existentes de tal modo que os seus preços sobem, 

poderemos sentirmo-nos mais ricos e, por isso, reduzir a poupança, ou, 

o que é a mesma coisa, aumentar o nosso consumo. 

Em virtude de a oferta de todos os bens e serviços produzidos pela 

economia ser igual à procura de todos os bens e serviços que a economia 

produz então, desde que sejamos consistentes com a nossa definição 

de consumo, por definição é verdadeiro que o investimento é igual às 

poupanças. Claro, este é o único caso, num sistema fechado como a 

economia mundial. Num sistema aberto, como no caso de um país, 

investimento e poupanças raramente são iguais, mas a soma do 

excedente das poupanças sobre o investimento em alguns países e o 

excedente do investimento sobre as poupanças em outros países terá 

de ser sempre igual a zero – outra igualdade contabilística. 

Esta é tão somente uma maneira de dizer que os excedentes da conta 

corrente ou comercial das balanças de pagamentos em todo o mundo 

terão de somar o mesmo número que todas as contas correntes ou 

comerciais das balanças de pagamentos que apresentarem défice. 

Explico porquê na minha análise do The Leaderless Economy. Este é 

também um modo de dizer porquê a afirmação do St. Louis Federal 

Reserve Bank, feita para educar o público no seu programa “Ask an 

Economist” (que irónico), é errada ao ponto de ser quase um 

despropósito: 

Talvez a mais séria questão quanto ao investimento estrangeiro é 

que efetivamente disfarça a falta de poupança doméstica. Mas as 

poupanças domésticas são o resultado das decisões dos 

Americanos, indivíduos e governo, e são pouco influenciadas pela 

procura estrangeira de ativos nos EUA. Temos o nosso destino 

económico nas nossas próprias mãos. 



Uma vez que poupanças e investimento têm de estar sempre 

necessariamente em equilíbrio, a ideia de que a taxa de poupança de 

qualquer país é determinada internamente é um absurdo. Em países que 

intervenham fortemente no comércio e nos fluxos de capital, isto será 

quase verdade, mas em países que não apreciam os EUA, a verdade é 

quase o oposto. Os EUA não determinam a sua própria taxa de poupança, 

e praticamente não podem enquanto permitirem acesso ilimitado dos 

estrangeiros aos seus mercados de ativos. Conhecendo as igualdades 

contabilísticas este ponto terá ficado bem claro. 
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