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André Lara Resende responde às críticas de Edmar
Bacha

Por André Lara Resende

PARA O VALOR, DE SÃO PAULO    Em debate no Cebri, no Rio de Janeiro, Pedro Malan e Edmar Bacha comentaram
o meu artigo “Consenso e Contrassenso: Dívida, Déficit e Previdência”, publicado no último número da revista do Cebri, de
março de 2019. Como o texto é mais técnico e longo do que seria desejável, pois procuro inserir o argumento na literatura
econômica, publiquei no “Eu& Fim de Semana” do Valor Econômico, uma versão sucinta do argumento teórico e de suas
implicações para a formulação das políticas monetárias e fiscais.

O texto despertou grande interesse e provocou polêmica. A tese de que a moeda fiduciária contemporânea é um crédito
contra o Estado, que serve como a unidade de conta da economia e o seu corolário, de que o Estado emissor da sua moeda
fiduciária, sempre e obrigatoriamente, emite quando gasta, contradiz o consenso. Dúvidas sobre uma tese que confronta
tão flagrantemente o senso comum são pertinentes e precisam ser dissipadas com calma e serenidade. Com cerimônia, na
feliz expressão utilizada por um banqueiro com espírito público,  que, ao contrário do que se acredita, existe.

Entendo perfeitamente a preocupação de que a  tese possa ser mal interpretada, ou mais provavelmente,  propositalmente
deturpada para justificar gastos demagógicos. Nos meus dois textos, assim como na entrevista que dei a “O Globo”, afirmo
com todas as letras e de forma reiterada, que o fato de o governo federal não ter restrição financeira não significa licença
para gastar mal.

Na minha apresentação no Cebri, não fiz menção à chamada “Nova Teoria
Monetária”, ou MMT na sigla em inglês, à qual faço referência nos meus
artigos. Não mencionei, primeiro, porque, ao contrário do que pretende a
denominação adotada, não há nela nada de novo, seus argumentos têm
origens nas discussões monetárias que remontam ao início do século XVIII na
Inglaterra. Segundo, porque não gosto de rótulos, que são uma forma de
tomar partido sem refletir. Por último, porque, nos Estados Unidos, a MMT
ficou associada a teses da esquerda do Partido Democrata, depois que
Stephanie Kelton, originalmente da Universidade de Missouri — Kansas City,
onde se concentra a maioria dos propositores da MMT, assessorou Bernie

Sanders, o senador que disputou, palmo a palmo com Hillary Clinton, a indicação para ser o candidato do partido na
última eleição presidencial. O debate sobre a MMT tomou assim uma conotação política, ideológica, que obscurece a
compreensão do que ela tem de correto: a moeda fiduciária é uma unidade de conta e o Estado, sempre e obrigatoriamente,
emite quando gasta, assim como, sempre e obrigatoriamente, destrói moeda quando arrecada.

No Cebri, retomei o argumento de meu último livro, “Juro Moeda e Ortodoxia”, sobre o entendimento da moeda como um
crédito contra o Estado, em contraponto à visão quantitativista da moeda, originalmente de David Ricardo. Apesar de uma
longa e respeitabilíssima tradição intelectual, desde Henry Thorton e Thomas Took no século XVIII, passando por Knut
Wicksell e Georg Knapp no início do século XX, de ter tido o apoio de nomes como o de John Stuart Mill e de Friedrich
Hayek,  foi um entendimento que durante muitas décadas foi varrido das escolas de economia. Como observou John
Maynard Keynes, no seu clássico “A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”: “Ricardo conquistou a Inglaterra tão
completamente quanto a Santa Inquisição conquistou a Espanha. A sua teoria não foi apenas aceita pela City, pelos
homens públicos e pela academia mundial, mas também suprimiu a controvérsia; o outro ponto de vista desapareceu
completamente, deixou de ser discutido.”
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A menção à Santa Inquisição, é especialmente apropriada, quando se trata de defender dogmas. Vejamos o que diz Edmar
Bacha em seu comentário, não aos meus artigos, que ele optou por não analisar, nem à minha exposição no Cebri, mas à
MMT: “Confesso que nunca havia ouvido falar desta teoria... fiz algumas pesquisas na internet, das quais tiro as seguintes
conclusões: A MMT já existe há algum tempo, mas era visível apenas para quem descesse por assim dizer ao andar de baixo
da academia americana.” E prossegue: “Por isso mesmo, como disse a princípio, o debate sobre a MMT não chamava a
atenção dos papas da profissão nos EUA.” Bacha prossegue citando nominalmente os seus “papas”: Paul Krugman, Larry
Summers e Olivier Blanchard e Kenneth Rogoff. Fica evidente que ele também dispensou a leitura cuidadosa dos últimos
artigos, sobretudo dos três primeiros papas, que embora continuem a criticar a MMT, dela se aproximam a passos, se não
largos, o necessário para manter a aparência de que nunca estiveram intelectualmente equivocados e, ao mesmo tempo,
não correr o risco de serem identificados com a ala mais à esquerda do Partido Democrático americano. Seguem a
sabedoria de um velho político, que tendo o seu carro cercado pela multidão enfurecida, diz ao motorista: prossiga, nem
tão rápido que possa parecer covardia, nem tão devagar que possa parecer provocação.

A teoria econômica não é uma ciência exata, nunca poderá dispensar a retórica, mas invocar uma autoridade é uma
retórica indigente. Invocar, sem analisar os argumentos, a autoridade dos cardeais da igreja macroeconômica americana é
indigno, não apenas de intelectuais, mas de qualquer pessoa que pensa. É ainda uma constrangedora demonstração de
colonialismo intelectual. O Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, refundado no fim dos anos 1970, sob a
liderança de Edmar Bacha, foi criativo e pode contribuir para o país porque não se submeteu aos cânones estabelecidos
pela matriz acadêmica americana. Fomos capazes de compreender a especificidade da inflação crônica brasileira porque
não nos deixamos colonizar intelectualmente. Quando, em 1984, tive a inspiração de propor a moeda indexada para
coordenar expectativas e superar a inflação inercial, ouvi críticas de todos os lados, mas sobretudo no Brasil. A moeda
indexada foi comparada ao Pengo Fiscal da Hungria, argumentou-se que iria levar à hiperinflação. Neste ano, quando se
comemora o 25 aniversário da URV, a importância da moeda indexada na estabilização da inflação brasileira continua a ser
desqualificada, por um dos economistas que participaram do Real, como uma versão tupiniquim do Rentenmark que
estabilizou a hiperinflação alemã no início dos anos 1920. O fracasso não tem pai, mas o sucesso tem um número
incontáveis de pais adotivos.

Para contemporizar com seu velho colega, Edmar afirma que “felizmente, André não advoga as teses do MMT. Reconhece o
que ele chama de ‘restrição da realidade’, que se refere ao perigo de que déficits públicos podem levar à inflação na
vizinhança do pleno emprego”.  Edmar está enganado. Os proponentes da MMT, assim como Abba Lerner, em artigo de
1943, reconhecem plenamente os limites da capacidade de oferta da economia e os riscos de pressiona-los. Também
Keynes, o criador da macroeconomia moderna, que pode ser considerado um verdadeiro papa da economia, sabia que o
governo não tem restrição financeira, mas deve respeitar os limites da capacidade produtiva. Em “Como Pagar pela
Guerra”, uma proposta dirigida ao ministro da Fazenda inglês em 1940, ele afirma: “O governo sempre pode pagar pelos
seus gastos. O problema é a capacidade de produção.”

A injustiça cometida por Bacha com a MMT, se não é justificável, é compreensível, pois como ele mesmo afirma, seu
desconhecimento sobre o assunto é completo. Já a sugestão de que eu apenas importei e requentei uma tese de alguns
párocos do “segundo andar” da academia americana, decretadas falsas pelos cardeais do “primeiro andar”, é imperdoável
para quem convive profissionalmente comigo desde os tempos em que eu dividia os bancos da academia americana com
três dos quatro “papas” invocados por ele. Quando a produtividade da economia está estagnada há três décadas, quando a
infraestrutura está obsoleta a ponto dos viadutos na mais rica cidade do país desabarem por falta de conservação, quando o
desemprego é superior a 12% da força de trabalho, quando a população das cidades está desesperada com  a criminalidade
e a falta de segurança, quando o serviço de saúde pública é deplorável, é triste que no lugar de somar esforços para pensar
em soluções, os economistas se apeguem ferrenhamente à defesa de dogmas que já se mostraram incapazes de tirar o país
da crise.

André Lara Resende é economista
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