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Werlang: Armadilha da liquidez e os heterodoxos
americanos

Por Sérgio Ribeiro da Costa Werlang

Ao contrário do que acontece no nosso país, é pouco comum dar-se voz à
heterodoxia econômica nos EUA. De algum tempo para cá, uma teoria
macroeconômica "alternativa" surgiu, e mais ainda, tem tido destaque (não
acadêmico) de mídia. Por exemplo, o "Economist", dia 14 de março, publicou
um artigo enaltecendo essa teoria. É interessante entender como pode ter-se
chegado a isso, tendo em vista o avanço científico da teoria econômica. Depois
dou uma possível explicação de como a versão mais difundida chegou a ter
alguma repercussão. Por fim, concluo com a interpretação simplesmente
tradicional do que estamos vivendo hoje.

De fato, em tempos recentes, a economia tem tido importantíssimos avanços. Só para ilustrar, os experimentos de
laboratório e correlatos são parte central da análise do comportamento das pessoas. E as aplicações práticas da economia
estão em todas as áreas: desde as tradicionais, como regulação dos diversos setores, proteção da concorrência, aplicações
na saúde, na atividade financeira, das relações de consumo, meio ambiente, finanças públicas, defesa, mercados virtuais,
marketing, mobilidade urbana, votações e até mesmo áreas mais experimentais, como a economia comportamental, dentre
muitas outras.

Mas esses enormes avanços científicos ocorreram numa área específica: o entendimento do comportamento individual e de
suas aplicações mais imediatas. Chama-se isto (lato sensu) de microeconomia. Há uma outra área da economia que foi
muito discutida no passado, mas que não tem conseguido progressos comparáveis: a macroeconomia. O que vem a ser
isso? A macroeconomia lida com entidades abstratas como PIB, inflação, poupança, investimento, estoque de capital,
consumo, desemprego, moeda, juros.

Pensemos sobre a inflação. Todos sabemos o que é, uma forma de medir o aumento dos preços da economia. Porém, cada
um de nós consome produtos diferentes e em distintas proporções. Como a elevação dos preços (ou diminuição) varia com
cada bem, também a inflação ou o aumento médio dos preços varia de pessoa para pessoa. Por essa razão temos muitos
índices de preço e nos acostumamos com isso.

O índice de preços é uma aproximação para podermos analisar sem que nos percamos nos meandros de cada cesta de
consumo individual. É o preço de um bem fictício, que representa aquilo que é produzido no país (o PIB). A
macroeconomia tem que ser olhada de modo agregado para que consigamos ter uma ideia geral do que está acontecendo.

Ocorre que, até início da década de 70, houve muito progresso no entendimento da macroeconomia. Em particular, John
Maynard Keynes escreveu em 1936 uma monumental obra (vou chamar apenas de "Teoria Geral"), em que explicava
problemas que estavam sendo observados no mundo pós-crise de 1929 - a capacidade ociosa e o desemprego.

Até então, acreditava-se que mercados de quaisquer bens e serviços sempre equilibravam-se (ou seja, o preço sempre seria
ajustado para evitar que oferta e procura ficassem em desequilíbrio). Keynes notou que havia pelo menos um mercado que
tinha peculiaridades, o de mão de obra. E que o desemprego poderia durar muito, sem que as pessoas aceitassem trabalhar

http://www.valor.com.br/sites/default/files/imagecache/media_library_560/gn/19/03/foto29cul-101-artigo-d15.jpg


por salários menores. Isso fez com que ele explicasse boa parte do que estava acontecendo na Grande Depressão.
Voltaremos a isso mais tarde. Até fins da década de 60 e início da de 70, houve muitos avanços, incluindo as expectativas
racionais, cujo principal pesquisador é Robert Lucas.

O problema é que os diversos modelos que surgiram até esse período (e que são utilizados até hoje, em uma ou outra
forma) tinham muitos erros de previsão. Nos EUA houve então diversas tentativas de achar modelos diferentes. Por
exemplo, o Samba (modelo de equilíbrio geral que é usado pelo Banco Central) pode ser entendido como originado por
uma dessas alternativas, a macroeconomia com "microfundamentos".

Outras alternativas foram os modelos Novos Keynesianos, a Teoria Fiscal da Inflação, Real Business Cycles e por aí vai.
Quando olham-se livros de macroeconomia que são dados numa graduação americana, vê-se que são muito diferentes,
tratando muitas vezes de matérias completamente distintas. E aquela macroeconomia tradicional, que foi desenvolvida
principalmente nas décadas de 30 a 50, deixou de ser ensinada com a mesma atenção.

No máximo é uma curiosidade anacrônica. O problema é que até hoje nenhum modelo macroeconômico mostrou-se
melhor para fazer previsões agregadas que o tradicional keynesiano (com as devidas modificações, como a introdução de
expectativas). Os melhores modelos alternativos apresentam erros de previsão similares. O grande problema em todos os
modelos que tentam replicar a economia como um todo é o papel da moeda. Na microeconomia, a moeda não aparece - só
interessam os preços relativos das mercadorias. Somente em 1989, Kiotaki e Wright escreveram o primeiro modelo que
ilustra como a moeda aparece naturalmente numa economia, onde as pessoas participantes são completamente racionais.
Ainda há muito para tornar esses modelos aplicáveis na prática. Além do mais, as técnicas experimentais não podem ser
aplicadas a um país como um todo, de modo que é sempre mais difícil fazer comprovação científica inequívoca de alguma
teoria macroeconômica.

Esse é um caldo de cultura que favorece o surgimento de "novas teorias macroeconômicas". E, claro, se há alguma
aderência aos fatos atuais, melhor ainda. Adicione-se a isso que as prescrições da "nova teoria" são fáceis de entender e
favorecem um mundo em que não haja restrições importantes aos gastos do governo. Cria-se, então, um produto
intelectual que está pronto a ser "adotado" por políticos que têm visões mais populistas. Um desses políticos foi Bernie
Sanders, o socialista/populista que concorreu com Hilary Clinton para ser o candidato democrata nas últimas eleições.
Stephanie Kelton é uma economista da Universidade de Stony Brook, universidade esta que não tem tradição na área de
macroeconomia, que propaga esta "nova teoria". Basicamente, a teoria de Kelton diz que não há na realidade restrição aos
gastos públicos. Isto porque o governo imprime moeda. Se a arrecadação não for suficiente, o setor público simplesmente
emite e paga suas contas. Outro ponto importante, sempre há a possibilidade de escolher uma taxa de juros baixa. E isso
não gera desequilíbrios ou inflação. O objetivo de qualquer governo deve ser o de manter a utilização da capacidade
instalada no seu máximo, isto é, o pleno emprego. Para isso, basta gastar mais se houver alguma capacidade ociosa. Não
importa a dívida pública. Para a gestão da dívida pública, sugere Kelton, basta que a taxa de juros seja inferior à taxa de
crescimento da economia. Eventuais déficits seriam pagos em moeda.

Nós, brasileiros, sofremos na pele a hiperinflação dos governos Sarney, Collor e Itamar Franco (até que veio o Plano Real)
e, mais recentemente, com a inflação alta no governo Dilma (quando as taxas de juros ficaram artificialmente baixas).
Desta forma, parece-nos que Stephanie Kelton é apenas mais uma heterodoxa querendo convencer populistas. Sabemos de
experiência própria que tais políticas são desastrosas se levadas ao pé da letra. Como pode, então, tal discussão ter surgido
justamente no berço da ortodoxia econômica? Que fatos levam políticos e a mídia a darem alguma credibilidade a tais
disparates? A resposta está, de novo, em Keynes e o período pós-crise de 1929.

A crise de 1929 levou a uma corrida bancária. Naquela época, o Fed decidiu não intervir diretamente (como emprestador
de última instância) ou através de expansão monetária. Assim, deixou simplesmente que os bancos quebrassem. Isso levou
a uma contração enorme da moeda que, com a inatividade do Fed, aprofundou a recessão. Depois de certo tempo, a partir
de 1933 até o fim da década, a taxa de juros de curto prazo caiu abaixo de 1% ao ano e ficou rondando zero. E a taxa dos
títulos de 20 anos ficou por volta de 2,5% e quase todo esse período abaixo de 3%. Essa era uma situação em que havia
pouca eficácia da política monetária - reduzir mais os juros não causava efeito na economia. Keynes chamou essa
combinação de juros muito baixos e de recessão de "armadilha da liquidez".



Quando isso ocorre, a expansão da moeda ou a queda dos juros não impactam de modo relevante a economia nem
elevando a inflação nem estimulando a atividade. Keynes, em sua "Teoria Geral", mostra que a forma de ativar a economia
e fazer com que o país saia da recessão é através de gastos do governo. É verdade que havia muita controvérsia se os EUA
estavam naquela época na armadilha da liquidez. A evidência é dúbia, mas Basile, Landon-Lane e Rockoff, num texto
publicado pelo NBER de julho de 2010, mostram que não é possível rejeitar a hipótese da armadilha da liquidez nesse
período. O que é importante para o raciocínio, é que a política monetária era pouco eficaz, e que a "saída" da recessão era
estimular a economia por meio de despesas públicas.

Nos anos recentes, Japão, EUA, zona do euro e outros países estão na armadilha da liquidez. E todas foram também
causadas por conta de uma crise bancária. O Japão teve crises fortes em 1997 e 1998. Isso levou a juros baixos. Atualmente,
a taxa de juros em títulos do governo de dez anos é negativa! Já os EUA e a zona do euro tiveram problemas grandes depois
da crise de 2008, que acabou por levar os juros para níveis muito reduzidos. Por exemplo, os juros na Alemanha de dez
anos são quase zero. Dessas economias, somente os EUA estão provavelmente saindo da armadilha da liquidez.

Com efeito, os juros curtos estão subindo, a economia está com vitalidade, e os juros de dez anos próximos a 3% ao ano.
Todos esses países todos estão com políticas monetárias pouco eficazes (vejam os famosos QE's - "quantitative easing" - e o
equivalente feito pelo banco central japonês). Vejam, por exemplo, o trabalho recente de Lukasz Rachel e Lawrence
Summers, que menciona que agora devem ser usados os gastos governamentais para estimular a economia, e não mais a
moeda.

É aí que vem a heterodoxia e sua "comprovação" empírica. Simplesmente observando o que está acontecendo nos EUA,
Japão e Europa uma conclusão rápida é: podemos imprimir moeda à vontade (ou próximo disto, vejam os QE's), isto não
causa inflação nem estimula a economia, a menos que haja despesas públicas para ajudar a retomada da atividade. Da
mesma forma, juros baixos não causam inflação. O que Stephanie Kelton não enfatiza é: isso acontece porque estamos na
armadilha da liquidez (como dito antes, os EUA estão saindo desta, mas de forma lenta). A armadilha da liquidez está
longe de ser o novo normal das economias. Ora, num país que deixou de lado as lições macroeconômicas tradicionais (das
décadas de 30 a 50), a teoria de Stephanie Kelton é apenas "mais uma de tantas teorias". Infelizmente, muito errada e com
efeitos potenciais catastróficos.

E mais ainda, certamente a experiência brasileira recente mostra que reduzir artificialmente os juros por período
prolongado e pagar despesas com emissão monetária é desastroso. Estamos muito longe da armadilha da liquidez aqui em
nosso país. É claro, isso não quer dizer que os juros devam ficar onde estão. Tudo indica que 6,5% não é estimulativo o
suficiente, e que o Banco Central deveria baixar um pouco mais a Selic.
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