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BIOGRAFIA DO AUTOR 

Richard Hildreth (28 de junho de 1807 - 11 de julho de 1865), 
foi um jornalista, autor e historiador americano. Ele é mais conhecido 
por escrever sua História dos Estados Unidos da América, em seis 
volumes, cobrindo 1497-1821 e publicada de 1840-1853. Os 
historiadores consideram-na uma história política altamente precisa 
do início da República, mas com um forte viés a favor do Partido 
Federalista e da abolição da escravatura. 

Em 1832, Hildreth tornou-se co-fundador e editor de um jornal 
diário, o Boston Atlas. Em 1834, ele escreveu um romance 
antiescravista popular The Slave: ou Memoir of Archy Moore (1836; 
edição ampliada, 1852, The White Slave). 

Em 1837, ele escreveu para o Atlas uma série de artigos onde 
se opunha, vigorosamente, à anexação do Texas. No mesmo ano, 
publicou Banks, Banking, and Paper Currencies, um trabalho para 
promover o crescimento do sistema bancário livre na América. 

Além deste, publicou no mesmo ano o livro traduzido abaixo: 
The history of banks; to which is added a demonstration of the 
advantages and necessity of free competition in the business of 
banking. 

Em 1838, ele retomou suas funções editoriais no Atlas, mas em 
1840 mudou-se, por causa de sua saúde, para a Guiana Inglesa, 
onde viveu por três anos e foi editor de dois jornais semanais 
sucessivos em Georgetown. Ele publicou neste ano (1840) um 
volume em oposição à escravidão, Despotism in America (2ª ed., 
1854). 

Em 1849, publicou os três primeiros volumes de sua História 
dos Estados Unidos, dos quais mais dois volumes foram publicados 
em 1851 e o sexto e último em 1852. Os três primeiros volumes 
desta história, sua obra mais importante, tratam do período 
1492-1789, e os segundos três com o período 1789-1821.  

A história é notável por sua meticulosa exatidão e franqueza, 
pois são baseadas em análises muito cuidadosas das fontes 
primárias. Os últimos volumes favorecem os federalistas. Ao lidar 



  6

com os jeffersonianos, Hildreth os chama de “republicanos” e 
“democratas”, na mesma página, mas nunca de “republicanos 
democratas”. 

Entre 1857 e 1860, Hildreth trabalhou para o New York Tribune 
e, durante o mesmo período, escreveu vários tratados antiescravistas 
para o incipiente Partido Republicano sob vários pseudônimos. A 
saúde precária forçou-o a se aposentar de sua carreira de escritor em 
1860.  

O governador de Massachusetts, Nathaniel Prentiss Banks, e o 
senador Charles Sumner fizeram lobby para a nomeação de Hildreth 
como cônsul dos Estados Unidos em Trieste em 1861. Em 1865, ele 
renunciou ao cargo e mudou-se para Florença, onde morreu em 11 
de julho de 1865. Ele está enterrado perto de Theodore Parker no 
Cemitério Inglês, Florença. 
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PREFÁCIO DO TRADUTOR 

Controvérsias Monetárias do Século XIX 

 Para ler e apreciar o livro História dos Bancos de autoria do 
Richard Hildreth, publicado originalmente em 1837, é útil ter a noção 
de um breve esquema, baseado em Humphrey , dos argumentos 1

contra a Teoria Quantitativa da Moeda. Foram usados nas 
controvérsias monetárias do século XIX e recolhidos por mim em 
“Por uma Teoria Alternativa da Moeda”, Tese de Livre-Docência, 
defendida em 1994 no IE-UNICAMP. 

 A controvérsia bulhionista é a denominação convencional 
para as séries de debates a respeito da teoria e política monetária na 
virada para o século XIX. Elas tiveram lugar na Inglaterra, entre os 
anos 1797 e 1821, quando a convertibilidade em espécie das Notas 
do Banco da Inglaterra foi suspensa.  

 Até 1814, ocorreu uma fase de inflação. A partir de então, com 
falências bancárias e consequente destruição de Notas Bancárias, 
aconteceu deflação, agravada com o retorno à conversibilidade. 

 Os defensores da convertibilidade em ouro eram críticos do 
Banco da Inglaterra. Ficaram conhecidos como "bulhionistas". Mas 
Laidler alerta ser perigoso aplicar este rótulo rigidamente.  

“A controvérsia metalista foi uma série de debates a respeito 
de uma variedade de questões [sobre a pertinência da Teoria 
Quantitativa da Moeda], e estes debates envolveram um 
conjunto variável de participantes, cujos pontos de vista 
mudaram com a continuidade da controvérsia” . 2

 Embora a literatura da controvérsia consista amplamente de 
panfletos, revisões, cartas a jornais, discursos parlamentares e 
relatórios, ela contém contribuições básicas, para a teoria monetária.  

 Por volta de 1790, os desenvolvimentos institucionais no 
sistema monetário britânico tinham corrido à frente do conhecimento 
sistemático sobre a chamada Teoria da Moeda. As dificuldades do 

 HUMPHREY; op. cit. ;1

 LAIDLER, David. The Bullionist Controversy. EATWELL, MILGATE & NEWMAN (ed.). The New 2

Palgrave. London, Macmillan, 1989. p. 60.
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período de suspensão da convertibilidade de Notas Bancárias em 
espécie (cobre, prata, ouro) colocavam atenção sobre este fato.  

 A análise desenvolvida durante o curso da controvérsia 
metalista teve de resolver problemas fundamentais, na teoria 
monetária, assim como enfrentar questões políticas contemporâneas. 
Por ter lidado com a primeira dessas tarefas com sucesso a 
controvérsia se tornou de duradoura importância para os 
economistas teóricos da moeda, e não somente para historiadores do 
pensamento econômico e da Economia. Interessam aqui 
principalmente esses aspectos teóricos. 

 Em síntese, dois argumentos podem ser identificados na 
posição antibulhionista:  

1) a rejeição da explanação monetária em favor da não monetária do 
distúrbio econômico.  

a) os crescimentos nos preços do ouro e do câmbio externo eram 
devidos a balanço de pagamento desfavorável, derivado de causas 
não-monetárias, notavelmente quebras de safras e pesados gastos 
militares externos.  

b) a excessiva criação monetária não era a causa de saída de ouro e 
suspensão da convertibilidade.  

c) a mera contração da emissão de notas não seria suficiente para 
permitir equilíbrio do balanço de pagamentos. 

d) a redução das importações e encurtamento de gastos bélicos 
externos foram pré-requisitos essenciais para a restauração do 
padrão ouro. 

2) a impossibilidade de permanecer em excesso a oferta de moeda 
justificaria a pressão de alta dos preços.  

a) exatamente o montante correto de moeda e crédito seria criado se 
empréstimos bancários fossem feitos somente para propósitos 
produtivos, ou seja, não especulativos.  

c) emissões excessivas eram impossíveis, enquanto as obrigações 
em notas do banco fossem lastreadas em papéis comerciais, isto é, 
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fossem emitidas somente para financiar a produção e o comércio 
genuínos.  

d) o critério real bills asseguraria o volume de moeda circulante se 
adaptar automaticamente às necessidades das transações: notas 
bancárias emitidas para financiar a produção de bens seriam 
extintas, quando os bens fossem comercializados, e os real bills 
retirados, com os empréstimos pagos e as vendas realizadas.  

 Em uma Teoria Alternativa da Moeda, organizada por mim na 
Tese de Livre-Docência, defendida em 1994, mantenho as noções 
contra a Teoria Quantitativa da Moeda: 

1) distúrbios econômicos derivam de causas não-monetárias e 
requerem curas não-monetárias. 

2) o estoque de moeda é determinado por sua demanda e, 
portanto, não pode ter influência independente sobre gastos e 
preços. 

 Historiadores do pensamento econômico afirmam os debates 
sobre moeda e bancos, na Inglaterra, entre 1821 e 1844, estarem 
centrados na questão sobre se a política do Banco Central seria 
governada por regras [rules], posição da Currency School, ou por 
política discricionária [discretion], defendida pela Banking School. 
Esta última significava deixar ao discernimento, à prudência, à 
cautela, enfim, ao arbítrio do critério individual, a apreciação de cada 
determinada situação e a escolha da decisão por parte dos diretores 
do Banco Central. 

 Os analistas da Banking School inverteram a validade 
virtualmente de todas as proposições da Teoria Quantitativa da 
Moeda.  

 Variações na oferta de moeda ou do crédito não poderiam 
influenciar gastos e preços, por exemplo, por duas razões: 

1) a nova moeda poderia simplesmente ser absorvida em saldos 
ociosos, portanto, sem entrar na corrente de gastos.  

2) a oferta de moeda, determinada por necessidades das 
transações, nunca poderia exceder à demanda.  
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 O primeiro ponto foi trazido na discussão das reservas de ouro.  
O impacto do fluxo de entrada ou saída de ouro seria absorvido pelos 
entesouramentos (ou desentesouramentos) sem afetar o montante 
efetivo de moeda em circulação, não tendo efeito, portanto, sobre a 
circulação monetária ou o volume de gastos. 

 O segundo ponto foi retirado da exposição da Banking School 
sobre a Doutrina Real Bills e a Lei de Refluxo. Se notas fossem 
emitidas em excesso em relação às necessidades legítimas de capital 
de giro, o público não desejaria possuir o excesso de notas e deveria 
depositá-lo, usá-lo para reembolsar os empréstimos bancários, ou 
resgatá-lo em espécie. Em qualquer caso, o excesso de notas 
retornaria imediatamente para os bancos.  

 Em sua oposição à Teoria Quantitativa da Moeda, a Banking 
School sugeriu uma teoria não-monetária do nível de preços. 
Nela, o nível geral de preços seria determinado pelos gastos, cujas 
fontes seriam as rendas (salários, aluguéis, lucros, etc.) – e não pela 
quantidade da moeda: 

1) ligou a inflação a algum elemento não-monetário arbitrário no 
quadro institucional, por exemplo, aumento autônomo na 
renda salarial, estrangulamento da produção, inelasticidades 
de algumas ofertas, rigidez administrada de preços, etc. 

2) enfatizou o papel inflacionário da luta competitiva por aumento 
das participações relativas na renda nacional, ou seja, o 
conflito distributivo. 

3) variações nas antecipações dos lucros, isto é, expectativas 
também eram mencionadas, frequentemente, enfatizando sua 
natureza não-monetária. 

 A Banking School também questionou a visão da Teoria 
Quantitativa da Moeda segundo a qual a moeda aparecia como 
variável independente ou exógena. Defendia o estoque de moeda e 
crédito ser uma variável dependente, endógena e determinada pela 
demanda, ou seja, o efeito, não a causa das variações de preços.  

 Contrariamente à alegação de o canal de influência ocorrer da 
moeda para os preços, a Banking School argumentou o canal de 
causação ocorrer em direção oposta. Portanto, quando preços, renda 
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monetária total e demanda agregada fossem aumentados, a 
demanda por empréstimos cresceria e o sistema bancário 
acomodaria (ou não) o acréscimo na demanda de empréstimos, 
ofertando crédito adicional e meios circulantes.  

 Na determinação do volume de moeda em estoque, o público 
não-bancário (tomador de empréstimos) teria o papel ativo. Ele 
tomaria as decisões cruciais de gastos e os bancos (ofertantes de 
moeda) assumiriam o papel passivo ou acomodadiço.  

 Implícitas, na visão da Banking School de moeda endógena, 
estão três proposições anti-Teoria Quantitativa da Moeda:  

1. argumento causação reversa: variações na atividade 
econômica precedem e causam variações na oferta de moeda. 

2. a oferta do meio circulante não é independente da sua 
demanda.  

3. Banco Central – chamado pelo federalista norte-americano, 
Richard Hildreth, de Banco Nacional – não controla ativamente 
a oferta de moeda, mas, em vez disso, acomoda ou responde 
às variações antecedentes na demanda por moeda. 

 Quanto ao problema da moeda e seus substitutos, as lições da 
Banking School, para a proposição do Postulado da Endogeneidade 
da Teoria Alternativa da Moeda, foram: 

1) controlar a moeda não implica controle dos seus substitutos;  

2) colocar ênfase sobre a estrutura total de crédito, e não somente 
sobre a oferta de moeda definida restritamente; 

3) não tem sucesso a tentativa de traçar nítida e longa linha entre 
moeda e quase-moedas;  

4) a pronta disponibilidade de depósitos bancários, títulos comerciais, 
e outras formas de instrumentos de crédito, permite-os circular em 
lugar da moeda e frustra os esforços de controlar toda a 
superestrutura de crédito via controle da base da Nota Bancária;  

5) o volume de crédito possível de se criar sobre dada base 
monetária é amplo, variável e imprevisível;  
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6) o volume total de crédito é independente do estoque monetário 
strictu sensu, assim como mais significativo quantitativamente. 

 Aparece, então, mais duas noções anti-Teoria Quantitativa da 
Moeda:  

1. há dificuldade de fazer inequívoca distinção entre moeda e quase-
moedas. 

2. falta de efetividade na tentativa política de estabilizar preços via 
controle do estoque de moeda, em sistema financeiro capaz de 
produzir infinitos arranjos de substitutos de moeda. 

 As visões contra-Teoria Quantitativa da Moeda da Banking 
School influenciaram fortemente suas posições sobre três 
importantes questões políticas.  

 1) sobre a questão bancos liberados ou regulados: 

a)  defesa de mais transações livres e menos regulações nos bancos;  

b) a quantidade de moeda e crédito melhor se autogoverna através 
da força dos próprios interesses dos agentes econômicos; 

c) se a oferta de moeda é determinada pelas necessidades 
transacionais, e é automaticamente regulada pelo mecanismo de 
refluxo, não há necessidade de intervenção sob forma de legislação 
governamental.  

2) sobre a questão de regras versus arbítrio no controle da 
oferta monetária: 

a) a favor do julgamento discricionário dos banqueiros como opostos 
às regras do governo.  

b) os bancos não devem ser constrangidos por qualquer regra rígida, 
porque a quantidade ótima de moeda é atingida, automaticamente, 
se os próprios bancos regulam seus compromissos em notas e 
depósitos, respondendo às necessidades transacionais.  

3) sobre a questão da racionalidade da política monetária, as 
tentativas de regular preços via controle monetário são fúteis e 
inúteis, pelas seguintes razões:  
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a) a oferta de moeda, especialmente seu componente em moeda 
bancária, é variável endógena, não sujeita ao controle exógeno;  

b) mesmo se a estrita oferta monetária pudesse ser controlada, o 
total de moeda creditícia em circulação com magnitude muito maior 
seria intercambiável por moeda e não poderia ser também 
controlada;  

c) propor regulação do nível de preços via controle da moeda e do 
crédito é inverter a ordem causal, pois são os preços os 
determinantes da quantidade de moeda e crédito, e não vice-versa. 

Nível Mais Elevado de Abstração:  
Teoria Alternativa da Moeda como Teoria Pura 

A metodologia adequada para análise dos argumentos da Teoria 
Quantitativa da Moeda, Teoria Alternativa da Moeda e Teoria Moderna 
da Moeda, pré-requisitos para a dedução de uma política econômica 
correta, em dado lugar e certa fase do ciclo econômico-financeiro, 
consiste em três níveis de abstração. O mais elevado é onde se situa 
a Teoria Quantitativa da Moeda (TQM) e sua crítica realizada pela 
Teoria Alternativa da Moeda (TAM). Em um plano menos abstrato por 
ser mais interdisciplinar, reincorporando instituições e conflitos de 
interesse, anteriormente abstraídos, está a Teoria Moderna da Moeda 
(MMT). 

Para ler a História do Bancos, contada por Richard Hildreth em 
1837, sem anacronismo à luz das controvérsias teóricas posteriores, 
vou resumir em seguida os postulados das teorias monetárias 
citadas. 

POSTULADOS DA TQM: 

1. Postulado da Proporcionalidade: o nível geral de preços é 
proporcional à oferta de moeda se sua velocidade de circulação 
for constante e a demanda por moeda transacional se manter 
conforme o padrão estável de gastos, para atender 
necessidades básicas, sem sofrer influência da taxa de juros. 

2. Postulado da Causalidade: a expansão monetária altera o nível 
geral de preços se a demanda real de moeda for determinada 
pela quantidade demandada em volume de bens e serviços e, 
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daí, pelo efeito saldo real, ao ultrapassar essa demanda real 
será uma oferta de moeda excedentária, só elevando os preços. 

3. Postulado da Neutralidade da Moeda: a oferta de moeda não 
determina elevação das transações em longo prazo; a moeda é 
não-neutra em curto prazo, devido à ilusão monetária 
provocada por oferta de moeda inesperada. 

4. Postulado da Oferta da Moeda Exógena: variações da oferta da 
moeda não se correlacionam com variações da demanda real 
por moeda por causa de seus fatores determinantes 
independentes: a oferta é função de reserva de ouro, reserva 
cambial, ou de decisões da Autoridade Monetária, enquanto a 
demanda é função da taxa de inflação, renda permanente, 
rendimentos de outros ativos, capital humano, atributo da 
liquidez; por isso, uma variação nominal da oferta da moeda 
acima dessa demanda perturba o equilíbrio pré-existente. 

5. Postulado de uma Teoria Monetária dos Preços: a oferta 
monetária não determina variações de preços relativos em 
longo prazo, quando somente determina variação no nível geral 
dos preços. 

POSTULADOS DA TAM: 

1. Postulado da Velocidade Variável: a decisão do agente 
econômico em ativar moeda ociosa ou fazer inovações 
financeiras gera instabilidade da velocidade de circulação da 
moeda; logo, ela oscila de acordo com a acomodação da oferta 
monetária às variações de transações, afetadas pela 
volatilidade da taxa de juro. 

2. Postulado da Validação: a elevação do nível geral de preços 
exige uma validação monetária; só então o mark-up será 
efetivado, ou seja, a decisão de gasto se depara com a 
preferência pela liquidez do comprador; a variação inflacionária 
provoca variações na demanda por moeda, expressas por 
desmonetização ou remonetização. 

3. Postulado da Não-neutralidade da Moeda: o mecanismo de 
transmissão é indireto: a oferta monetária se correlaciona com 
a taxa de juro e esta afeta as transações via custo de crédito ou 



  15

custo de oportunidade; haverá mecanismo de transmissão 
direto apenas no caso de diferimento de gastos por motivo de 
retenção de moeda inativa. 

4. Postulado da Oferta da Moeda Endógena: não há oferta de 
crédito efetiva sem haver demanda por crédito, pois só se 
efetiva uma oferta de crédito via contratação; é dependente da 
relação entre risco do credor e risco do devedor; logo, oferta de 
moeda efetivamente em circulação e demanda por crédito são 
interdependentes através de uma relação contratual mútua de 
débito e crédito. 

5. Postulado de uma Teoria de Fixação de Preços: variações de 
mark-up provoca uma dispersão de preços relativos com 
determinados preços rígidos para baixo; logo, há variações na 
média ponderada do nível geral de preços se variações na 
demanda nominal por moeda forem sancionadas por variações 
na oferta monetária. 

Nível Intermediário de Abstração:  
Teoria Moderna da Moeda como Teoria Aplicada 

POSTULADOS DA MMT 

1. Os impostos impõem o uso da moeda emitida pelo Estado 
nacional por seus cidadãos.  

2. Todos os gastos públicos em investimento tomam a forma de 
créditos do Banco Central para reservas bancárias privadas.  

3. Estado se endivida para administrar a demanda agregada via 
juros e exigência (ou não) de reservas bancárias. 

4. Em fase de desalavancagem financeira, se surge uma Grande 
Depressão deflacionária, a inflação não é ameaça imediata. 

5. Apenas “a inflação verdadeira”, surgida com a plena ocupação 
da capacidade produtiva, fixa limites ao gasto público e,  
nesse caso, é possível a combater com a elevação de impostos. 
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POSTULADOS DO ALR 

1. Expansão ou contração da unidade-de-conta é consequência, e 
não causa, do nível da atividade econômica. 

2. O Estado nacional ao efetuar pagamentos, automaticamente, 
cria moeda, assim como ao receber pagamentos destrói moeda.  

3. Os Bancos Centrais não controlam a quantidade de moeda e 
nenhum dos demais agregados monetários, mas sim a taxa de 
juros. 

4. Se a taxa de juros for fixada pelo Banco Central sempre abaixo 
da taxa de crescimento do PIB, sem haver déficit primário, a 
relação dívida pública/PIB irá decrescer. 

5. Inflação é, essencialmente, questão de expectativas, 
dependentes das circunstâncias, porque expectativas de 
inflação provocam inflação. 

ALR designa o economista brasileiro André Lara Resende. Ele é 
dissidente do mainstream e divulgador na “grande imprensa 
brasileira” de críticas pertinentes, elaboradas por economistas 
discriminados como heterodoxos. Essa vanguarda não dispõe de 
espaço no debate público no Brasil, promovido por essa mídia parcial 
por ser ideológica.  

Ela privilegia apenas os propagadores do neoliberalismo. Com 
isso o debate brasileiro é monotemático e leva a equívocos, tanto da 
opinião pública ao votar, quanto da opinião especializada ao dar 
consultoria a líderes empresariais. Estes empresários, por conta da 
contínua defesa de ajuste fiscal e reformas neoliberais, contrariam 
seus próprios interesses. Não defendem a política econômica atuar, 
ativamente, para haver uma retomada do crescimento econômico 
sustentado. 

Nível mais Concreto da Realidade:  
Decisões Práticas 

Quinze séculos depois de a China ter inventado o papel-moeda, 
a natureza do dinheiro está novamente mudando de maneira 
fundamental. Naquela época, na dinastia Tang (ano 618 a 907), o 
papel-moeda era pouco mais além de uma Nota Promissória. 
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O yuan digital está sendo lançado. Ele não é apenas um meio 
de troca e uma unidade de conta. Com a ambição de se tornar 
reserva de valor, em uma economia em transformação para se tornar 
a maior potência mundial, é uma defesa contra a invasão de moedas 
digitais estrangeiras, emitidas por big-techs privadas, como o diem 
(ex-libra) do grupo liderado pelo Facebook. A mídia pró-livre mercado 
e contra o Estado nacional critica o e-yuan como fosse apenas uma 
ferramenta para facilitar a vigilância em massa sobre a população 
chinesa. 

A leitura do livro clássico de Richard Hildreth dá uma 
perspectiva histórica para entender esse debate, ocorrido desde o 
século XIX, quando se experimentava os primeiros passos para a 
constituição de um verdadeiro Estado nacional. Este daria suporte à 
sua soberania – e não se submeteria a O Mercado – com apoio em 
dois pilares:  

1.  monopólio das armas;  

2.  monopólio da emissão da moeda nacional oficial.  

O Estado soberano, portanto, não pode dividir nem o Poder 
Militar com milicianos paramilitares, nem o Poder Econômico com 
emissores privados de moeda. Apesar disso, o questionamento à 
soberania do Estado nacional, feito por mídia porta-voz de O 
Mercado, acusa a implantação de uma moeda digital permitir ao 
Banco Central extrair e analisar um enorme conjunto de dados sobre 
a atividade econômica de seus cidadãos. Defende a desincrustração 
de O Mercado. 

De acordo com essa visão ideológica, O Estado, em vez de 
combater o uso de lavagem de "dinheiro-sujo" e/ou de caixa-dois, 
perseguiria a subversão política. Alerta relevante: o crime 
organizado, em muitos casos, quebra o monopólio estatal das armas. 

No século XIX, a ideia de ter o Banco Central dos Estados 
Unidos com suas ações adquiridas por investidores estrangeiros era 
considerado por muitos nacionalistas um risco político. Tio Sam (do 
inglês Uncle Sam, referente à U.S. Army) é a personificação nacional 
dos Estados Unidos. Essa expressão foi usada primeiramente durante 
a Guerra Anglo-Americana de 1812. 
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Na véspera, o First Bank of the United States, fundado em 
1791, foi dissolvido, em 1811, depois de sua carta patente ter sido 
extinta pelo Congresso norte-americano. Com isso, mais de 120 
bancos estaduais puderam fazer emissões privadas de Notas 
Bancárias.  

Eles inundaram o mercado com esse tipo de “papel-moeda”, 
levando o governo norte-americano a recorrer novamente a 
pagamentos em espécie em 1817. A capacidade de imprimir Notas 
Bancárias era um poder econômico (e político) extraordinário. Os 
novos banqueiros locais abominavam a ideia de se render a um forte 
Banco Central, denominado nos Estados Unidos de Banco Nacional.  

Os liberais, como Richard Hildreth, lutavam pela livre-
concorrência apenas entre pequenos bancos, ou seja, não grandes 
demais para suas bancarrotas representarem risco sistêmico. Por 
eles, existiriam só “bancos não sistemicamente importantes”, ou seja, 
sem conglomeração financeira, cartelização, fusões e aquisições. 

Moeda privada é emitida por uma entidade não governamental, 
seja ela uma pessoa física, seja pessoa jurídica, inclusive sem fins 
lucrativos. É contrastada com moeda fiduciária, emitida pela Casa da 
Moeda sob a autorização de Bancos Centrais. Em Estados soberanos, 
a emissão de moedas privadas é impedida por lei. 

As moedas privadas, segundo seus defensores, facilitariam as 
transações comerciais no passado e no presente. Em lugar do 
escambo, ou seja, trocar mercadorias por mercadorias, os 
negociantes usariam créditos ou meios de troca, lastreados em ouro, 
prata ou cobre, senão um papel-moeda de validade local.  

Hoje, os sistemas informatizados de crédito e débito evoluíram 
em direção à escrituração eletrônica. Possibilitaram colocar 
criptomoedas em circulação, como a bitcoin. Sua cotação 
especulativa se daria, supostamente, por livre oferta e demanda de 
todos os interessados (inclusive criminosos) no mundo, 
independentemente das fronteiras nacionais. 

Nos Estados Unidos, a Era do Free Banking durou de 1837 a 
1863, quando quase qualquer banco podia emitir “papel-moeda” ou 
Notas Bancárias privadas. Não só os bancos privados, mas os Estados 
federativos, municípios, empresas de transporte ferroviário e de 
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construção, lojas, restaurantes, igrejas e indivíduos imprimiram 
aproximadamente 8.000 tipos diferentes de dinheiro até o início da 
Guerra Civil.  

Se o emissor falisse, fechasse, mudasse de localidade ou, de 
alguma forma, alterasse seu ramo de negócio, a Nota tornava-se 
inútil. Esses livres-emissores tinham o apelido de wildcat banks 
(“bancos gato-selvagem”) por causa da reputação de falta de 
confiabilidade. Muitas eram situadas em locais remotos e 
despovoados, habitados mais por gatos selvagens em lugar de 
pessoas. O National Bank Act de 1863, decretado durante a Guerra 
Civil, quando um lado não aceitava a moeda do outro lado, encerrou 
o período do wildcat bank. 

!  

Outro conhecimento útil, encontrado com a leitura do livro de 
Richard Hildreth, diz respeito à emissão ou não de moeda sem lastro 
em espécie ou produto real. Tornou-se atual, agora, quando se 
discute a emissão monetária para financiar gastos públicos em 
investimentos produtivos.  

Eles visariam multiplicar renda e empregos, acima da 
preocupação de ajuste fiscal, em fase de Grande Depressão 
deflacionária nos países com moeda conversível. A pergunta-chave 
para os brasileiros é: aqui, a Grande Depressão não poderia ser 
inflacionária por causa da dolarização da reserva de valor? 

Fernando Nogueira da Costa 

Campinas, fevereiro de 2021 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Capítulo I.  
Bancos de Veneza, Gênova e Barcelona 

A primeira instituição regular semelhante ao chamado de 
“banco” foi estabelecida em Veneza, há quase setecentos anos. Em 
sua origem, nada tinha a ver com negócios bancários. Tudo começou 
da seguinte forma. 

A Cidade-Estado, estando em guerra e sem fundos, recorreu a 
um empréstimo forçado. Os contribuintes desse empréstimo 
recebiam juros anuais de 4% sobre as somas obrigados a emprestar. 

Certos ramos da arrecadação pública foram afetados pelo 
pagamento desses juros. Então, uma sociedade anônima, 
denominada Câmara dos Empréstimos, foi criada com o propósito 
expresso de zelar por este negócio, administrando esses ramos das 
receitas financeiras atribuídas aos credores. Pretendia atender e 
garantir o pontual pagamento dos juros, na medida do seu 
vencimento. 

Até então, não havia ainda banco em nosso sentido próprio da 
palavra. Mas a Câmara, no curso de seus negócios, às vezes teve a 
oportunidade de comprar e vender Letras de Câmbio. 

Como os meios da corporação eram indiscutíveis e seu caráter 
altamente respeitável, logo se descobriu seu nome impresso em uma 
nota lhe dava valor adicional. A Câmara, geralmente, tinha alguns 
fundos em mãos.  

Foi considerado um investimento vantajoso empregar esses 
fundos no negócio de compra e venda de câmbio. Com o passar do 
tempo, a Câmara tornou-se negociante regular nesse ramo de 
negócios, isto é, adotou o negócio de desconto, ou empréstimo de 
dinheiro em papel mercantil, um grande ramo dos negócios de um 
banco moderno. 

Aos poucos, os mercadores venezianos adquiriram o hábito de 
depositar seu dinheiro na Câmara, para mantê-lo seguro. Assim, foi 
introduzido o negócio de depósito, um segundo ramo da banca 
moderna. 
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Constatou-se realmente um crédito por dinheiro depositado na 
Câmara equivalia a tanto dinheiro em caixa. Logo, foi introduzido o 
costume de efetuar pagamentos pela transferência desses créditos da 
conta do pagador para a do recebedor.  

Dessa forma, o trabalho de contar grandes somas de moedas e 
de transportá-las de uma parte da cidade para outra foi totalmente 
evitado. Tão grandes eram as supostas vantagens desse método de 
fazer negócios a ponto dele a princípio ter sido voluntário por parte 
dos mercadores, mas foi posteriormente imposto por lei. 

Todo comerciante foi obrigado a abrir uma conta no banco. 
Todos os pagamentos de Letras de Câmbio e em transações de 
atacado deveriam ser feitos ali, e da maneira descrita. Esse método 
de efetuar pagamentos era claramente uma abordagem rude em 
relação à invenção das notas bancárias, cuja circulação constitui o 
terceiro e último ramo de negócios de um banco moderno.  

A circulação atual, consistente em cheques bancários, isto é, 
ordens de transferência de depósitos bancários à vista, é apenas uma 
modificação muito pequena dessa prática veneziana. 

O Banco de Veneza permaneceu por muito tempo sem rival, 
mas, por volta do início do século XV, instituições semelhantes foram 
estabelecidas em Gênova e Barcelona, cidades, naquela época, 
consideradas o orgulho da Europa. Perdiam apenas para Veneza em 
extensão do comércio. 
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Capítulo II.  
Bancos de Amsterdã e Hamburgo 

Não apenas as moedas de papel eram sujeitas à depreciação. 
As moedas metálicas podiam ser afetadas da mesma forma.  

Antigamente, era um expediente comum os reis e/ou os 
Estados rebaixar ou desvalorizar a moeda nacional, para poderem 
mais facilmente pagar suas dívidas em uma moeda depreciada. Tão 
violentas flutuações nos preços e no comércio, desde então, têm sido 
produzidas como sempre causadas pela depreciação das moedas de 
papel.  

A libra inglesa e a livre francesa eram originalmente uma libra 
troy de prata. Mas a primeira se desvalorizou até seu valor se tornar 
inferior a cinco dólares, enquanto a livre dificilmente valia vinte 
centavos. 

Mas há outra causa para a desvalorização de uma moeda 
metálica, independente da desonestidade dos governos. As moedas 
eram gastas e desperdiçadas pela circulação. Elas eram raspadas 
pelos avarentos. Por esses meios, seu real valor caia abaixo de seu 
valor nominal. 

No início do século XVII, os holandeses estavam à frente do 
comércio europeu. Amsterdã, a capital da Holanda, era o ponto 
central do comércio.  

O mercado de câmbio de Amsterdã consistia não apenas em 
suas próprias moedas, mas principalmente nas moedas de todos os 
países vizinhos. Muitas das peças monetárias estavam tão gastas e 
mutiladas a ponto de ficarem abaixo de vários por cento do valor 
real.  

Mas como essas moedas eram comumente recebidas ao par, em 
todas as pequenas transações, era impossível colocar qualquer nova 
moeda em circulação. Logo, tão rápido quanto era fornecido pela 
Casa da Moeda, era coletado, derretido, exportado como ouro, e seu 
lugar suprido por uma nova importação de moedas leves.  



  23

Mas o pagamento de Letras de Câmbio só era aceito na moeda 
legal da cidade. Muitas vezes enfrentava-se grande dificuldade em 
obter as moedas possíveis de serem recebidas. Se as contas eram 
pagas em moeda, seu valor era, portanto, flutuante e incerto. 

Para remediar esses males, as autoridades de Amsterdã 
resolveram recorrer ao sistema de pagamentos bancários, há tanto 
tempo usado em Veneza. Essa foi a origem do Banco de Amsterdã, o 
primeiro Banco Central criado no mundo.  

Os clientes originais desse Banco Central depositaram em seus 
cofres certas quantias em moeda corrente, pelas quais receberam um 
crédito em seus livros equivalente ao valor intrínseco do depósito. 
Esses créditos eram conhecidos como dinheiro do banco.  

Também foi decretado pelas autoridades legais todos os 
pagamentos de Letras de Câmbio, superiores a seiscentos florins em 
valor, deveriam ser feitos neste dinheiro do Banco Central. Ele era 
equivalente a (e representava) a moeda padrão da cidade. 

Assim, foi criada uma moeda perfeitamente uniforme para as 
transações de comércio. O dinheiro do Banco Central subiu 
imediatamente seu valor com um ágio, ou prêmio acima da moeda 
corrente.  

Esse prêmio variava de tempos em tempos. Pode ser 
considerado quase igual a (e geralmente representativo de) a 
depreciação média da moeda corrente abaixo de seu valor nominal. 

O Banco de Amsterdã, após seu primeiro estabelecimento, não 
admitiu novos subscritores de suas ações. Mas vendia dinheiro do 
banco a todos os com desejo de a comprar a um prêmio variável com 
o preço de mercado.  

Também vendia moeda corrente, quando necessária para 
exportação, ao receber uma transferência equivalente em dinheiro do 
Banco Central.  

Recebia moeda e ouro mediante depósito nos seguintes termos. 
No momento do depósito da moeda ou do lingote, uma certa quantia 
em dinheiro do banco era transferida para a conta do depositante, 
equivalente ao valor vigente da moeda ou ao preço do ouro 
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estipulado pela Casa da Moeda, com uma pequena dedução. Ela 
variava conforme as circunstâncias.  

Ao mesmo tempo, um recibo era emitido para o depositante, 
dando direito a ele ou a qualquer portador, a retirar a moeda ou 
lingote do banco. Poderia a qualquer momento dentro de seis meses 
a partir da data do recebimento.  

Primeiro, transferia para o banco a mesma quantia de dinheiro 
do banco concedida ao depositante e pagava uma comissão pela 
manutenção. Era de um 0,25% para moedas e barras de prata e 
0,5% para barras de ouro. Se o depósito não fosse exigido em seis 
meses, ele se tornaria propriedade do banco. 

Os lucros do banco eram obtidos por essas comissões e pelo 
prêmio obtido com a venda de moedas, barras de ouro e dinheiro do 
banco. Não fazia empréstimos. Nisso diferia, essencialmente, de 
nossos bancos modernos. 

Afirmava manter em seus cofres uma soma de moedas e 
barras, equivalente a todo o dinheiro do banco existente. Esse era 
universalmente considerado o fato, embora estivesse de acordo com 
aquele tolo sistema de sigilo bancário antes considerado essencial 
para o comércio.  

O estado real dos negócios do banco era mantido em profundo 
segredo de todos, exceto dos magistrados. Eles eram uma espécie de 
oligarquia capaz de se autoperpetuar. 

Os bancos com o mesmo princípio do Banco de Amsterdã foram 
posteriormente estabelecidos em Hamburgo e em algumas outras 
cidades comerciais e cidades livres da Alemanha. 
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Capítulo III.  
Banco da Inglaterra 

O Banco da Inglaterra, criado pela primeira vez em 1694, é o 
protótipo e grande exemplo de todos os nossos Bancos Centrais 
modernos. Sua história, portanto, merecerá uma atenção mais 
particular. 

O capital original deste banco era de 1.200.000 libras 
esterlinas. Esse capital não consistia em dinheiro, mas em ações do 
governo.  

Os acionistas do banco haviam emprestado ao governo a 
quantia acima de 1.200.000. com juros de 8%, além de uma 
anuidade adicional de 4.000. Detinham o privilégio de atuar como 
empresa bancária pelo prazo de doze anos. Esses termos difíceis 
eram uma prova bastante clara de quão baixo era o crédito do 
governo do rei Guilherme nos primeiros anos de seu estabelecimento. 

O negócio pretendido ser realizado por esta nova corporação, 
principalmente em virtude de seu estatuto, era a compra e venda de 
Letras de Câmbio. 

Mas como todo o seu capital foi emprestado ao governo, como 
poderia fazer algum negócio? Esse estado de coisas levou à invenção 
das Notas Bancárias. Em vez de dar moeda pelas Notas Promissórias, 
ao descontá-las, o Banco dava suas próprias Notas. Como eram como 
fossem depósitos à vista no Banco, eram recebidas pelos mercadores 
e distribuídas entre eles como dinheiro. 

A conveniência dessas Notas Bancárias logo as espalhou por 
todo o reino. À medida que o capital e o crédito do Banco 
aumentavam, eles continuavam a ganhar uma circulação cada vez 
maior.  

Antes do ano de 1796, essa circulação era geralmente quase 
igual ao capital do Banco. Ele era obrigado a manter em mãos uma 
grande soma de moedas para fazer frente ao pagamento de suas 
Notas caso fossem apresentadas para esse fim. 



  26

Mas como uma grande parte dessas Notas circulava, 
constantemente, de mão em mão, e não era provável serem 
apresentadas para pagamento, a soma das moedas mantidas no 
Banco sempre era muito menor face à quantidade de Notas em 
circulação. Os juros sobre a diferença entre essas duas somas eram, 
evidentemente, um ganho líquido para o Banco. 

A carta foi renovada de tempos em tempos, sempre com a 
condição de algum novo empréstimo ao governo. Mas o crédito do 
governo havia melhorado tanto a ponto de o Banco ter sido obrigado 
a comprar a renovação de sua licença, não por empréstimos a 8%, 
mas a uma taxa de juros muito mais moderada. Às vezes sem cobrar 
nenhum interesse (juro), isto é, por doações ao governo. 

O último aumento do capital do Banco ocorreu com a renovação 
do foral, em 1781. Foi então elevado para 11.642.400, ou cerca de 
cinquenta e seis milhões de dólares, valor esse permanente desde 
então. 

Todo esse capital era emprestado ao governo e, portanto, seu 
capital tem sido repassado ao Tesouro Nacional, desde quando o 
Banco iniciou suas atividades. Claro, todo esse negócio era realizado 
por meio de suas Notas.  

Esse negócio de “banco de governo” era de quatro tipos.  

Em primeiro lugar, o Banco administrava a dívida pública e 
pagava os juros à medida de seus vencimentos, sendo suprido pelo 
governo com os fundos necessários, além de receber uma verba 
anual para cobrir seus problemas.  

Em segundo lugar, adiantava dinheiro ao governo em 
antecipação dos impostos, cujos valores eram pagos com juros, à 
medida que os impostos entravam.  

Terceiro, circulava e descontava as contas do Tesouro. Esses 
títulos do tesouro eram títulos de dívida pública com juros e pagáveis 
de acordo com a vontade do governo. O crédito dado pelo Banco a 
essas contas permitia ao governo arrecadar dinheiro com elas, 
conforme suas exigências de gastos o exigiam.  
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Quarto, ele descontava (antecipava valores de vendas a prazo 
com a cobrança de uma comissão) Letras de Câmbio curtas sob três 
bons avalistas. Assim, acomodava e auxiliava os comerciantes. 
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Capítulo IV. 
Bancos Privados 

Com o aumento da riqueza e do comércio na Europa, 
banqueiros privados se estabeleceram em todas as principais cidades 
e vilas onde: 

1. eles recebiam dinheiro em depósito;  

2. eles administravam os negócios financeiros de Estados e 
indivíduos;  

3. eles emprestavam dinheiro aos tomadores de empréstimo para 
poderem dar a segurança financeira necessária; e  

4. eles compravam e vendiam Letras de Câmbio, ouro e moedas. 

Os banqueiros ingleses não tardaram em perceber (e invejar) 
os lucros obtidos pelo Banco da Inglaterra com a circulação de suas 
Notas. Eles imitaram seu exemplo.  

Eles emitiram suas próprias notas, pagáveis sob demanda. 
Essas notas, de acordo com o crédito dos emissores, obtinham maior 
ou menor circulação nas proximidades dos banqueiros emissores. 

O Banco da Inglaterra ficou muito alarmado com o progresso 
feito por esses concorrentes para a circulação. Resolveu “cortar as 
asas” de seus rivais. 

Ele teve influência suficiente junto ao governo, para obter a 
aprovação de uma lei do Parlamento, pela qual se tornava proibido 
qualquer firma bancária emitisse Notas Bancárias, caso fosse 
composta por mais de seis sócios. 

Essa lei astuta e insidiosa, ao limitar os meios e diminuir o 
crédito dos bancos privados, cumpriu parcialmente seu objetivo. 
Mesmo assim, os bancos privados continuaram a aumentar cada vez 
mais a disputa pela circulação monetária com o Banco da Inglaterra. 
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Capítulo V.  
Scotch Banks 

Dois bancos foram estabelecidos na Escócia por Carta 
Autorizativa do rei do Reino Unido:  

• um, o Banco da Escócia, em 1695;  

• outro, o Royal Bank of Scotland, em 1727.  

Esses dois bancos têm filiais na maioria das principais cidades 
de Scotland. Mas, como nunca obtiveram privilégios exclusivos, 
vários bancos privados surgiram para disputar o negócio com eles e 
dividir seus lucros. 

Essa livre competição entre os bancos produziu uma nova 
espécie de empréstimos bancários. Ela deu fama ao sistema bancário 
escocês. 

Os banqueiros escoceses, em vez de se limitarem ao desconto 
do papel mercantil, abriram o chamado de crédito pré-
compromissado. Mediante o crédito de uma caução de reembolso, 
assinada por três pessoas como avalistas responsáveis, eles 
concordavam em adiantar dinheiro, por um certo tempo e até uma 
certa quantia, para o indivíduo para quem a conta foi aberta.  

Mas ele não era obrigado a sacar o dinheiro, exceto nas 
ocasiões e nas quantias julgadas adequadas. Os juros começavam a 
ser cobrados apenas para o pagamento de seus saques.  

Então, o cliente tinha a liberdade de pagar ao banco de acordo 
com sua própria conveniência. Esses pagamentos cancelavam grande 
parte de sua dívida com o banco e suspendiam os juros sobre ele. 

Isso equivalia, na verdade, a permitir a seus clientes receber 
juros sobre seus depósitos nos bancos. Esta grande vantagem para o 
cliente era um dos frutos daquela livre competição na banca pela qual 
a Escócia se distinguiu. Devido a ela, sem dúvida, obteve parte 
daquela grande extensão de negócios e aumento de riqueza tão 
notável nos anos seguintes. 
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Capítulo VI.  
Sistema Bancário da Lei ou Land Banks 

As Notas Bancárias foram introduzidas na Grã-Bretanha e 
forneceram uma porção considerável do meio de circulação do país. 
Mas a teoria de seu funcionamento não foi compreendida. 

Como se observou essas Notas ocuparem o lugar da moeda e 
desempenharem todas as suas funções, concluiu-se então elas serem 
essencialmente a mesma coisa funcional de uma moeda. Entretanto, 
de acordo com a teoria monetária da Economia Política, naquela 
época universalmente prevalecente, a moeda-mercadoria era a única 
riqueza real substancial. 

Como, de acordo com essa teoria, o grande objetivo do 
comércio de um país é, ou deveria ser, aumentar a quantidade de 
moedas, as Notas Bancárias substitutas da moeda metálica passaram 
a ser vistas como uma espécie de mina de ouro. Com a posse delas 
poderia se trabalhar sem despesas financeiras e com grande lucro.  

Isto porque, como notas de banco, desde quando seu 
pagamento passou a ser seguro, fora determinado exercer a mesma 
função exercida pela moeda. Como, de acordo com a teoria 
mercantilista, moeda era coisa semelhante a capital ou riqueza, para 
aumentar o capital de um país, bastava emprestar cédulas livremente 
a todo aquele capaz de dar uma caução competente.  

Essa garantia, argumentou-se, era coisa similar à provisão de 
um fundo para o pagamento das Notas. Estando seu pagamento 
assim assegurado, elas eram, em todos os sentidos, equivalentes a 
moedas. 

Esse raciocínio ignorava um fato bastante fatal para seu 
sistema. 

Agora é bem entendido a moeda de qualquer país, seja ela 
metálica, seja notas impressas, não pode ser aumentada além das 
necessidades mercantis daquele país, sem produzir uma depreciação 
da moeda. O valor total da moeda de um país, em caso de o volume 
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de negócios permanecer o mesmo, será sempre um valor fixo para o 
valor a ser liquidado.  

Se as moedas metálicas ou notas impressas componentes do 
total de moeda nacional forem aumentadas, e se não houver saída 
para exportação, segue-se uma queda no valor de todas as moedas e 
notas separadas componentes essa moeda. Cada qual diminuirá em 
uma proporção justa, de modo todos juntos poderem formar 
exatamente a mesma soma total de antes. 

Ignorando esse fato, e lisonjeando-se com a ideia de poderem 
aumentar o capital à vontade, os bancos britânicos, e o Banco da 
Inglaterra destacando-se entre os demais, passaram a agir, em maior 
ou menor grau, de acordo com os princípios de multiplicação 
monetária acima explicados. Mas eles logo descobriram, para seu 
grande espanto e alarme, toda tentativa de aumentar sua circulação 
era seguida por corridas contra eles por resgate das moedas 
metálicas, o que os obrigava a comprar ouro a taxas extravagantes. 
Muitas vezes os levava à beira de uma paralisação ou bancarrota. 

Essas corridas bancárias são facilmente explicadas. A crescente 
emissão de Notas por cada banco, aumentando a moeda além das 
necessidades mercantis do país, e deprimindo o valor de todas as 
suas partes componentes, sendo o ouro a única parte transportável 
para outro país, imediatamente começou a fluir para fora de um país 
onde não era mais tão valioso como em qualquer outro lugar.  

O meio menos problemático para coletar ouro em grandes 
quantidades era reunir uma grande quantidade de Notas e apresentá-
las aos bancos para seu pagamento. Daí as corridas bancárias se 
tornaram tão alarmantes para os banqueiros. 

Esta explicação do assunto estava muito além do baixo 
conhecimento teórico dos homens práticos daquela época. Mas a 
experiência bancária logo lhes ensinou haver um certo limite, além do 
qual era inútil ir. 

Qualquer tentativa de um maior aumento de circulação 
monetária além da circulação de mercadorias, certamente os 
envolveria em problemas – e despesas extras. Logicamente, acharam 
necessário limitar seus empréstimos e não ultrapassar um 
determinado montante. 
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Mas essa prudência necessária, ou como foi descrita, essa 
loucura míope e prejudicial e a cautela não liberal por parte dos 
bancos desagradava muito a diversas pessoas, especialmente 
proprietários de terras. Eles desejavam tomar empréstimos com um 
crédito em longo prazo ao qual os bancos se recusavam a acomodar. 
Nesse “estado de espírito” do público, o famoso John Law apresentou 
seu projeto para um Banco de Terras. 

Esse esquema foi resumido, como segue. Um banco deveria ser 
criado e nele todos os proprietários de terras do reino teriam 
permissão para se tornarem acionistas. Como garantia pelo 
pagamento das respectivas importâncias em ações, os seus terrenos 
deveriam ser cedidos ao banco a título de hipoteca.  

Esses acionistas deveriam ser autorizados a tomar emprestadas 
as Notas do banco no valor de suas respectivas ações em estoque, 
garantindo esse colateral ao banco, tal como uma garantia para o 
devido reembolso dos empréstimos. Assim, disse o Sr. Law, 
“poderemos emitir Notas no valor de toda a propriedade fundiária do 
reino e dessa maneira aumentar o capital e a riqueza do país 
exatamente nessa quantia”. 

Este esplêndido esquema foi apresentado pela primeira vez ao 
parlamento da Escócia, país natal do Sr. Law. Mas devido à cautela 
habitual aos escoceses, ou por alguma outra razão, não foi aprovado.  

No entanto, fez muitos convertidos. De acordo com as noções 
então vigentes, era impossível detectar sua falácia teórica.  

Vários bancos privados foram estabelecidos mais ou menos com 
base neste princípio, mas todos eles terminaram na decepção e na 
perda, se não na ruína, de quem os projetou. 
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Capítulo VII.  
Sistema Mississippi 

O maior experimento sobre o sistema do Sr. Law foi tentado na 
França. Durante a minoridade de Louis XV, enquanto a França era 
governada pelo regente duque de Orleans, o Sr. Law foi para Paris.  

Ele estabeleceu um banco lá, em 1717, sob uma patente do rei. 
Este banco, desde a sua primeira constituição, assumiu o modesto 
título de Banco de Direito da Sociedade. Emitia Notas Bancárias, as 
primeiras vistas na França. Como o banco teve o cuidado de manter 
seu crédito e de cumprir todos os seus compromissos com prontidão 
e entusiasmo, essas Notas logo obtiveram ampla circulação. 

Em dezembro de 1718, um ato do Conselho de Administração 
foi publicado, informando à nação o rei ter comprado o Banco de 
Direito. A empresa, dali em diante, seria conhecido como Banco Real. 
O Sr. Law foi nomeado diretor-geral e foram estabelecidas filiais nas 
principais cidades provinciais. 

Para cumprir os princípios do Sr. Law e criar um mutuário 
possibilitado de tomar emprestado as Notas do banco em qualquer 
valor, uma empresa comercial foi anteriormente criada sob o título de 
Companhia de Ike West. Para esta empresa, foi transportada toda a 
escritura da província de Louisiana, na América do Norte, com as 
vastas extensões reivindicadas pela França em ambas as margens do 
Mississippi. 

Daí veio o nome de Sistema do Mississippi pelo qual a empresa 
era comumente conhecida. Mas para o montante do empréstimo 
ainda indefinido, era necessário o negócio do tomador se estender, 
indefinidamente, de modo a monopolizar de fato todo o comércio e 
negócios do país.  

Com essa visão, a Company of the West comprou as cartas, 
privilégios e efeitos da Senegal Company, da India Company e da 
China Company. Enfim, assumiu o título de Companhia das Índias.  

A seguir, a Companhia adquiriu o privilégio de receber todos os 
impostos sobre todas as receitas do reino francês. Logo, comprou a 
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Casa da Moeda e o direito de emissão da moeda nacional, por uma 
soma em dinheiro paga ao rei.  

A Companhia avançou, para o rei da França, 1500 milhões de 
livres com juros de 3%, para permitir ao governo pagar a dívida 
pública. Portanto, além de absorver todos os negócios mais lucrativos 
do país, a Companhia passou a ser a única credora pública. 

Para levantar as imensas somas necessárias a esses vastos 
empreendimentos, novas ações eram ocasionalmente criadas. As 
ações originais da empresa eram de 500 livres cada. Mas o novo 
estoque de capital, criado de tempos em tempos, era reavaliado a um 
preço maior.  

Na última criação de novas ações, o preço de subscrição foi 
adiantado para 5.000 livres. Porém, as expectativas do público 
estavam tão animadas, e tal era a competição pela posse de suas 
ações, de modo elas terem sido vendidas em troca pública por 
10.000 livres! Os antigos proprietários, possuidores desse 
adiantamento na compra das ações, realizaram fortunas imensas. 

Como a empresa fazia todos os seus negócios por meio de 
Notas, a circulação monetária do banco foi muito aumentada. O que 
tendia a aumentá-la ainda mais era aquele estado de excitação 
especulativa sobrenatural.  

Tudo isso havia transformado toda a França em uma grande 
bolsa de valores. Exigia uma grande quantidade de meio circulante 
para facilitar esse novo ramo de circulação. 

Como consequência natural da emissão de todo esse papel, a 
moeda lastreada em propriedades estava saindo rapidamente do 
reino. Essa circunstância alarmou os gerentes do banco. 

Como a circulação de notas se tornou imensa, os efeitos de 
uma corrida bancária foram considerados com grande apreensão. 
Para evitar a probabilidade de tal corrida, ou para se proteger contra 
suas consequências, editais sucessivos foram emitidos em janeiro, 
fevereiro e março de 1720, tornando as notas uma moeda com curso 
legal no pagamento de aluguéis, alfândegas e impostos.  

Restringia pagamentos em espécie a pequenas quantias. Proibia 
qualquer pessoa física ou jurídica de ter em posse, a qualquer 
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momento, mais de 500 libras em moeda, sob pena de pesada multa, 
e confisco das somas encontradas em sua custódia.  

Esses editais tornaram as moedas mais escassas do que nunca. 
Aqueles com implícita confiança no banco levaram suas moedas para 
lá para serem trocadas por Notas. Aqueles cuja fé era mais fraca 
ocultaram a espécie de dinheiro possuída ou a enviaram para fora do 
reino. 

O Royal Bank e a Companhia das Índias passaram a ser 
constituídos em conjunto via fusão. Mas o rei continuou a oferecer 
uma garantia para as Notas Bancárias como antes. 

O governo francês, de acordo com uma prática mencionada no 
capítulo anterior, há muito tinha o hábito de mudar o padrão da 
moeda para se adequar à sua própria conveniência. Para evitar essa 
espécie de fraude, quanto às Notas Bancárias, havia sido 
expressamente mencionado na face delas as libras ali mencionadas 
deveriam ter o peso e a qualidade das libras correntes quando o 
banco iniciou suas operações.  

Para favorecer a circulação das notas, o governo vinha 
alterando constantemente o padrão da moeda, durante os quatro 
anos anteriores. Passou a ser a metade do valor real anterior, quando 
houve o estabelecimento do banco. 

O Banco Real enviou representação ao regente, por meio de 
alguns de seus conselheiros, essa discrepância entre o livre de moeda 
e o livre de papel não deveria ser tolerada. Era necessário então 
elevar o padrão da moeda ou diminuir o valor do papel. Porém, em 
vão o Sr. Law protestou contra esse Conselho de Administração e 
apelou para a promessa feita nas Notas. 

Um edital foi emitido em 21 de maio de 1720, reduzindo o valor 
das Notas na proporção de dez para oito. Em primeiro de julho, outra 
redução ocorreria, e outra ainda, no início de cada mês seguinte, até 
depois de primeiro de dezembro, quando o valor das notas deveria 
permanecer fixo à metade de sua taxa anterior. Simultaneamente, 
ocorreria redução semelhante no valor nominal das ações da 
empresa. 
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Este édito foi instantaneamente fatal para a circulação das 
Notas. Além do choque causado por isso em seu crédito, visto como 
um édito tirou metade de seu valor, outro poderia tirar a outra 
metade, isso destruiu sua conveniência como meio circulante.  

Seu valor deveria permanecer em estado de flutuação por um 
período de seis meses, enquanto fosse impossível estimar seu real 
valor de acordo com qualquer padrão satisfatório. Uma corrida 
bancária instantânea começou aos seus guichês, mas para evitar 
seus efeitos e para evitar se desfazer da moeda acumulada, o banco 
foi fechado. 

É fácil imaginar as consequências desses procedimentos. Todos 
os negócios chegaram ao fim de repente. Milhares pessoas se 
imaginavam ricas e foram afundados na pobreza e na miséria. Como 
dificilmente haveria dinheiro, e nada além de moedas-metálicas seria 
aceito como pagamento, era difícil encontrar os meios de comprar o 
necessário para a vida. 

As Notas do banco em circulação, diziam, chegavam a 2.235 
milhões de livres. Para absorver essas Notas e, assim, acalmar o 
descontentamento público, ameaçando explodir em rebelião aberta, o 
governo finalmente ofereceu financiá-las com juros de cerca de 2%. 
Para obrigar os titulares a aceitar estes termos, foi emitido um edital 
proibindo a circulação das notas a partir de 1º. de novembro. 

Assim acabou o papel-moeda do Sr. Law. 

A culpa imediata da explosão pertence ao regente e seus 
conselheiros. Mas toda a estrutura do banco e da empresa estava 
baseada em uma falsa fundação.  

Deveria inevitavelmente desmoronar. Embora o choque de uma 
queda tão repentina tenha sido muito angustiante e o efeito 
tremendo, bem se pode duvidar se não ter sido a melhor coisa, dadas 
as circunstâncias do caso. Os efeitos de um distúrbio mais prolongado 
não teriam sido tão óbvios e impressionantes, mas com toda a 
probabilidade teriam sido muito mais fatais para a Nação francesa. 

Em síntese encontrada no Wikipedia, em 1720, houve uma 
corrida para sacar dinheiro. John Law fez resistência em pagar os 
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vendedores em moeda metálica. Houve, por conseguinte, uma 
desconfiança do uso do papel-moeda.  

A reação foi desvalorização e limitação os saques de moeda 
metálica. Tais medidas, contudo, não surtiram efeito, e todo o metal 
disponível foi contrabandeado para Inglaterra e Holanda, 
inviabilizando o comércio – e aumentando a desconfiança de John 
Law. 

Em meio à crise, Law apelou ao feriado bancário. Foi limitado o 
porte de metal por indivíduo em 500 livres, sob pena de confisco do 
excedente, e proibida a compra de joias, prataria e pedras preciosas. 
Estas medidas levaram o país à beira da revolução, e as ações da 
Companhia do Mississipi entraram o verão de 1720 com queda de 
98% em relação a abril. 

Por conta da crise resultada da especulação, Law foi demitido 
no mesmo ano, 1720. Ele teve de fugir da França, e foi para Veneza. 
Lá ele tentou de restabelecer, propondo mais uma vez a criação do 
mesmo sistema bancário usado em Londres e em Paris, mas não teve 
sucesso. Morreu de pneumonia em 1729, totalmente desacreditado. 

À crise acima, conhecida como o Esquema do Mississippi, é 
atribuída grande importância no desenvolvimento posterior da 
Revolução Francesa. A palavra “banco” (banque) não foi mais usada 
na França até os dias de hoje, em favor do termo “crédito” (credit). 

John Law (21 de abril de 1671 - 21 de março de 1729) foi um 
economista escocês, nascido em uma rica família, famoso pela sua 
vida de jogador, mulherengo e, principalmente, o pioneiro do sistema 
bancário atual. 
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Capítulo VIII.  
Continuação da História do Banco da Inglaterra. 
Parada e Reinício de Pagamentos de Espécies. 

A conexão entre o Banco da Inglaterra e o governo britânico há 
muito era extremamente íntima. Os diretores do Banco eram 
frequentemente consultados sobre todas as medidas públicas 
prováveis de afetar as questões comerciais e financeiras do Reino 
Unido. Seus conselhos eram sempre ouvidos pelo ministro com a 
mais profunda atenção. 

O Partido Conservador britânico de centro-direita descende do 
histórico Partido Tory (Tory Party), fundado em 1678 por fervorosos 
apoiadores da coroa britânica, cujos rivais eram os Whigs. Devido a 
esta descendência, o partido ainda é conhecido como tal e seu 
membros e eleitores como tories. O apoio à monarquia é ainda hoje 
uma matriz dos conservadores. 

William Pitt, o Velho, 1.º Conde de Chatham (15 de novembro 
de 1708 - 11 de maio de 1788) foi um estadista britânico. Foi 
ministro da Guerra, durante a Guerra dos Sete Anos, quando 
conduziu seu país à vitória sobre a França, e primeiro-ministro 
(1766-1768). 

Seu filho, William Pitt, o Novo, foi um dos mais brilhantes 
primeiros-ministros da Inglaterra e restabeleceu a prosperidade, 
depois da crise causada pela Guerra da Independência dos Estados 
Unidos. Pitt é até hoje a pessoa mais jovem da história britânica a se 
tornar primeiro-ministro, tendo assumido o cargo pela primeira vez 
aos 24 anos de idade! 

Mas essa conexão íntima tornou-se muito mais próxima em 
consequência da guerra anti-jacobina de Pitt contra a República 
Francesa. A guerra não durou três anos, antes desse primeiro-
ministro ser reduzido à humilde necessidade de fazer uma promessa 
expressa ao Banco da Inglaterra, de não mais fazer nenhum 
compromisso político capaz de afetar as taxas de câmbio e, por meio 
delas, a circulação de Notas do banco, sem antes consultar os 
Administradores. 
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No ano de 1796, o alarme de uma apreendida invasão francesa 
atingiu um grande ápice. Os ministros eram suspeitos, e não sem 
razão, de fomentar esse alarme, a fim de fortalecer sua popularidade 
e manter a frenesi nacional contra os republicanos franceses. Essa 
balbúrdia, fomentada pelos conservadores, começava a murchar. 

Mas esse alarme produziu um efeito imprevisto pelos ministros. 
As pessoas adotaram a ideia de, se a invasão realmente ocorresse, o 
Banco poderia, talvez, interromper o pagamento. Para serem 
providos contra todas as emergências, eles começaram a apresentar 
suas Notas de banco e exigiram a troca pelo ouro de seu lastro. 

Os Administradores recorreram imediatamente ao seu 
expediente antigo e experimentado em casos da mesma natureza, 
nomeadamente, a redução repentina dos descontos. Mas o alarme 
continuou a aumentar.  

A corrida bancária continuou. O estoque do lastro em espécie 
começou a diminuir com grande rapidez. Os diretores enviaram uma 
mensagem ao primeiro-ministro: havia grandes motivos para 
apreender que seriam levados a uma paralisação real dos 
pagamentos em espécie.  

Foi realizada uma consulta ao Conselho de Administração. 
Como fruto dessa consulta, uma ordem dele foi emitida, ordenando 
ao Banco suspender o pagamento de suas notas até a reunião do 
Parlamento, ou seja, para evitar a falência, o Banco foi condenado à 
falência! 

Esta emenda foi divulgada ao público no dia 27 de fevereiro de 
1797. Ao mesmo tempo, os Administradores publicaram um aviso 
preventivo: o estado-geral das finanças do Banco nunca foram tão 
boas – e eles pretendiam logo continuar a descontar o papel 
mercantil, exatamente como faziam antes. 

O primeiro anúncio desta notícia causou grande sensação. 

Mas os Diretores estavam “jogando um jogo seguro”. O governo 
estava do lado deles. A casta dos mercadores não sabia prescindir 
das acomodações oferecidas pelo Banco. Logo, para garantir sua 
continuidade, era necessário apoiar o Banco na medida conveniente. 
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O povo em geral sabia muito pouco sobre o assunto. Mas 
satisfeitos com a aquiescência da casta da oligarquia governante e da 
casta dos mercadores, seguiram na esteira da confiança. Logo, as 
coisas correram exatamente como se o Banco nunca tivesse falido. 

O Parlamento se reuniu. A suspensão foi ordenada para 
continuar até o final da sessão. Posteriormente, foi estendido para o 
início da próxima sessão. Depois, foi renovado anualmente.  

A breve paz de 1802, expirou sem qualquer tentativa de 
restauração dos pagamentos em espécie. Finalmente, a suspensão foi 
ordenada para continuar até a conclusão de um Tratado de Paz 
definitivo. 

O Banco da Inglaterra não pagava mais suas Notas em espécie. 
Portanto, era praticamente o mesmo tipo de coisa com o Banco Real 
francês do Sr. Law. Embora igualmente perigoso, quanto à 
manutenção da confiança pública, foi administrado com muito mais 
prudência. 

No início, os Diretores procederam com passos muito 
cautelosos. Eles não fizeram nenhuma tentativa de aumentar sua 
circulação. As notas em consequência permaneceram por algum 
tempo quase iguais.  

Os ministros e os homens práticos ficaram surpresos e 
encantados com o admirável trabalho de seus banqueiros não 
pagadores do lastro da moeda. A formação da opinião pública 
gradualmente se espalhou: as Notas do Banco da Inglaterra eram a 
mesma coisa de moeda, pois estava em seu poder fabricar dinheiro à 
vontade. 

Era uma ideia verdadeiramente reconfortante para pessoas 
envolvidas em uma guerra tão cara. Essa foi precisamente a opinião 
– e o erro do Sr. Law.  

Assim foi revivido um erro explicado por Adam Smith e refutado 
amplamente anos antes. O Sr. Pitt gabou-se de nunca ter lido a 
Riqueza das Nações, de modo ser assim enganado não foi tão 
surpreendente.  

Mas tantos homens capazes e bem informados, membros da 
casta dos mercadores e da dos proprietários de terras, terem caído 
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na mesma esparrela e repetido o mesmo erro, é um exemplo notável 
da facilidade com a qual os homens se deixam enganar. Basta esse 
autoengano ser consoante com alguns fantasiosos interesses. 

Os Administradores foram gradualmente adotando a opinião de 
o valor das suas emissões apenas dever ser limitado pela validade 
das letras comerciais propostas para desconto. Mas como grandes 
corpos se movem lentamente, demorou algum tempo até quando 
eles começassem a agir de acordo com suas novas opiniões.  

No ano de 1803, a depreciação das Notas Bancárias atingiu 
cerca de 3%. Mas essa depreciação ainda estava oculta do público, 
sob as frases enganosas de uma troca desfavorável com um alto 
preço de ouro. 

Foi percebido e apontado por alguns homens reflexivos, mas 
esses foram instantaneamente atacados pelos jornais ministeriais da 
“imprensa oficiosa”, sempre dependente de favores dos poderosos. 
Foram denunciados como teóricos, jacobinos, traidores de seu país e 
favoráveis aos franceses. 

Quando algumas pessoas começaram a falar em se recusar a 
aceitar o papel do banco como pagamento do aluguel e outras 
dívidas, uma lei do Parlamento foi aprovada tornando as Notas de 
curso legal. Obriga sua aceitação como pagamento de contratos de 
dívida. 

Encorajados por essa demonstração de favor, os Diretores do 
Banco da Inglaterra continuaram suas tranches com nova confiança. 
Eles emitiram suas Notas com maior profusão, de modo que, no ano 
de 1810, a depreciação chegava a 25%. 

É um fato familiar a todos com um mínimo conhecimento de 
Economia Política: o aumento dos preços é o maior estímulo ao 
comércio. 

Ora, um dos efeitos da desvalorização da moeda, enquanto 
essa desvalorização for gradual e despercebida, é a produção de uma 
alta de preços. Embora apenas aparente, tem no momento todos os 
efeitos de uma alta real.  

Sob essa ilusão, o povo da Inglaterra vinha trabalhando há dez 
anos. Os preços subiam constantemente, os negócios estavam 
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avançando, as pessoas imaginavam estar enriquecendo rapidamente. 
Daí os homens práticos, sempre julgando pelas primeiras aparências, 
elogiaram o novo sistema bancário, como origem e fundamento da 
prosperidade nacional. 

Mas os tempos mudaram. Bonaparte excluiu o comércio 
britânico do continente europeu. Além disso, o embargo americano, 
provocado pelas tentativas do ministério britânico de satisfazer a 
avareza míope dos armadores britânicos, garantindo o monopólio da 
navegação, cortou um lucrativo ramo do comércio externo.  

O negócio internacional foi impedido. As falhas do mercado 
começaram. Logo se tornaram evidentes muitas das supostas 
aquisições dos últimos dez anos terem sido totalmente ilusórias, 
consistindo apenas em números. Quando a propriedade foi 
procurada, ela não foi encontrada. 

Nesse estado de coisas, os homens práticos começaram a 
mudar de ideia, Uma comissão de inquérito da Câmara dos Comuns 
foi proposta e nomeada para inquirir na causa do alto preço do ouro. 

O ministro e os Diretores do Banco envidaram todos os esforços 
para obter um relatório favorável deste comitê. Eles insistiram 
vigorosamente: as Notas não haviam se desvalorizado, de fato, pois 
sua curva teria a forma de um jota.  

Mas a evidência em contrário foi esmagadora. A honestidade e 
a coragem da maioria do Comitê parlamentar mostraram-se fortes 
demais para as artes e as ameaças do ministro e dos Diretores.  

Por fim, um longo e argumentativo relatório foi trazido para a 
Câmara, no qual se provou: as notas haviam se depreciado e 
estavam sujeitas a uma depreciação contínua. O relatório finalizou 
recomendando como única cura efetiva a retomada dos pagamentos 
em espécie ao final de dois anos. 

A publicação deste relatório provocou uma discussão furiosa. 
Foi imediatamente atacado por partidários do ministério e do Banco, 
em jornais, panfletos e volumes sonoros em alta.  

Alguns dos fatos declarados no relatório não foram bem 
estabelecidos e alguns dos raciocínios eram muito questionáveis. Isso 
deu aos agressores uma vantagem aproveitada.  
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Mas tão grande é a força da verdade a ponto de, se puder ser 
apresentada de maneira justa à opinião pública, é quase certo ela 
prevalecerá. Apesar de todos os esforços para evitá-lo, o público 
britânico logo se acomodou na opinião unânime de as Notas do Banco 
da Inglaterra haviam se depreciado. 

Logo, o novo sistema bancário era uma bolha. Um retorno aos 
pagamentos em espécie era absolutamente necessário. 

Mas como esse retorno seria efetuado? O ministério estava 
pressionando todos os nervos contra Bonaparte.  

A avareza dos armadores britânicos, tendo primeiro destruído o 
comércio americano, agora envolvia a Nação em uma nova guerra 
com a América. A Guerra Anglo-Americana de 1812, entre os Estados 
Unidos e o Reino Unido e suas colônias, incluindo o Canadá Superior 
(Ontário), o Canadá Inferior (Quebec), Nova Escócia, Bermuda e a 
ilha da Terra Nova, decorreu entre 18 de junho de 1812 e 17 de 
fevereiro de 1815, embora o seu Tratado de Paz tenha sido assinado 
em 1814. 

O governo não estava em condições de fazer sacrifícios, ou de 
diminuir suas demandas ao bolso nacional. Os mercadores, muitos 
dos quais tremiam à beira da falência, não suportavam pensar em 
uma redução das acomodações bancárias.  

Isso foi acordado por todas as mãos em jogo: enquanto 
durasse a guerra, a retomada dos pagamentos em espécie não seria 
considerada. Mas, nesse ínterim, o Banco foi proibido de aumentar a 
emissão de suas notas. A depreciação foi assim impedida de 
aumentar. 

Por fim, em 1815, veio a tão desejada paz, mas foi assistida, 
como o início da guerra napoleônica, em 1793, foi assistida por uma 
revolução tão repentina nas relações comerciais do país. Produziu 
uma grave crise mercantil e muitos fracassos.  

Nesse estado de coisas, a Nação, o ministério e os mercadores 
não tiveram a coragem de aceitar uma retomada instantânea dos 
pagamentos em espécie. 

Poucas pessoas são ousadas o suficiente para enfrentar um mal 
na cara. Quantos sofrem com a dor de dente até o nervo se 



  44

deteriorar, em vez de enfrentar o agravamento momentâneo da 
extração dos dentes? Essa timidez não se limita a mulheres e 
crianças.  

Prevalece em grande medida na Inglaterra, onde as doutrinas 
do gradualismo foram exaltadas como um mistério da Ciência Política. 
Por ele, o defensor da reforma se depara com frequência com a 
observação sábia de o tempo ser o inovador mais seguro. 

[É a famosa doutrina do líder inerte. Há dois tipos de problema 
no mundo: um é insolúvel, outro o tempo resolve!] 

Essa doutrina prevaleceu no caso do Banco. Foi decidido a 
emissão de notas deveria ser gradualmente reduzida até quando 
atingissem o par. Então, o Banco deveria retomar os pagamentos em 
espécie, o que ocorreria, dizia-se, sem o menor choque e, de fato, 
seria imperceptível para a Nação.  

Esse processo foi tão lento a ponto de só em 1823, em 
consequência da Lei de Peel, ter iniciado. Nesse sentido, o Banco 
finalmente começou a cumprir seus compromissos, retomando o 
pagamento em espécie de suas notas. 

Agora, qual foi a consequência natural, certa e inevitável desse 
modo de proceder? Já mencionei o efeito da desvalorização da moeda 
ser um aumento constante nos preços e um estímulo temporário ao 
comércio.  

O efeito da valorização gradual da moeda é exatamente o 
oposto. Isso produz uma queda nos preços. Essa queda constante 
dos preços tem um efeito muito deprimente e desanimador sobre 
todos os tipos de indústria.  

Mas foi o efeito necessário daquele sistema de apreciação 
gradual considerado adequado pelo Parlamento britânico a ser 
adotado. Continuou a operar constantemente até as notas bancárias 
atingirem o par. 

Quando a esta fonte constante e regular de constrangimento, 
acrescentamos a perda do monopólio de manufaturas, comércio e 
navegação, produzido pela guerra à nação britânica, junto com a 
perda de seu melhor cliente, é desastroso! A paralisação da guerra foi 
uma demanda por parte de seu próprio governo. 
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Quando nos lembramos de quão lentamente os homens 
práticos aproximam da apreensão das consequências de tal mudança, 
e com qual relutância eles se adaptam a um novo estado de coisas, 
não será difícil explicar a grande depressão sob a qual a indústria da 
Grã-Bretanha trabalhou, durante vários anos após a paz. Aqueles 
com a recusa de arriscar sua existência por causa de honestidade e 
honra, submetendo-se a uma retomada imediata dos pagamentos em 
espécie, pereceram aos milhares, sob os tormentos persistentes de 
uma pressão gradual. 

Logo após a real retomada dos pagamentos em espécie, a 
independência das repúblicas hispano-americanas foi reconhecida 
pelo governo britânico. Esse reconhecimento foi acompanhado de um 
aumento nas relações comerciais com esses Estados Nacionais.  

Eforam abertos em Londres em seu nome. Empresas foram 
estabelecidas com grandes capitais, para trabalhar as minas 
americanas do Norte e do Sul. Relatórios de administração magníficos 
foram produzidos e divulgados, tocando os certos lucros desses novos 
empreendimentos.  

Dado o estado deprimente de todo tipo de negócio, nos anos 
anteriores, tinha sido uma questão muito difícil investir capital com 
qualquer certeza tolerável de um retorno lucrativo, ou mesmo de 
preservá-lo de sua diminuição. Esses novos investimentos foram 
ansiosamente pegos como oportunidades únicas. 

Como uma farsa, geralmente, produz uma ninhada inteira, 
sociedades por ações foram criadas para uma grande variedade de 
propósitos. Os negócios retomaram um bom ar de atividade. 

Mas essa atividade não tinha base sólida. Foi forçada e não 
natural. A maioria dos novos investimentos de capital revelou-se 
totalmente improdutiva.  

Um pânico tomou conta do mercado de ações e logo se 
estendeu a todos os outros. Os preços caíram de uma vez; os 
negócios pararam; uma corrida começou nos bancos do país; alguns 
deles interromperam o pagamento; mercadores, fazendeiros e 
fabricantes seguiram seu rastro; e a angústia e o alarme eram 
universais.  
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Deve-se observar, quem agora falhava estava incluído no 
grande número vindo de um negócio ruinoso há dez anos. Os preços 
vinham caindo continuamente e eles perdiam mais, até quando, 
finalmente, seu capital se esgotou. Eles estavam insolventes há 
algum tempo. O pânico de 1825 não foi a causa, foi apenas a ocasião 
de seu fracasso. 

Os homens práticos, se duas coisas acontecem ao mesmo 
tempo, por menor seja a conexão entre elas, certamente descobrirão 
a relação de causa e efeito. A retomada dos pagamentos em espécie 
não teve nada a ver com o pânico de 1825, exceto, de fato, o atraso 
dessa retomada provocar, e vinha produzindo constantemente, como 
já mostrei, uma influência desastrosa sobre a indústria do país.  

Mas esses dois eventos estavam agora conectados, pela 
ignorância e paixão de muitos dos sofredores. O Sr. Peel e a 
retomada dos pagamentos em espécie foram denunciados como as 
causas de todo o sofrimento. 

Mas o choque de 1825 logo passou. A nação foi finalmente 
libertada de uma moeda condenada. Ela, por uma operação natural e 
necessária, havia produzido uma queda constante de preços e um 
consequente desânimo para a indústria.  

A agricultura, as manufaturas e o comércio da Grã-Bretanha 
foram finalmente forçados a uma adaptação às novas condições 
causadas por uma paz geral. Aquela paz geral, considerada por 
muitos como destrutiva para o comércio e ruinosa para a 
humanidade, agora começou a produzir seus efeitos naturais e 
abençoados.  

Nos últimos cinco anos, a indústria britânica se restabeleceu 
sobre uma base de prosperidade, sólida e substancial. Era até então 
desconhecida pela Nação, desde o início da guerra anti-jacobina de 
Pitt. 
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Capítulo IX.  
Continuação da História dos Bancos Privados 

Ingleses. Bancos de Ações Conjuntas. 

Durante todo esse longo período, os bancos privados ingleses 
foram ganhando terreno constantemente. Enquanto os pagamentos 
em espécie eram suspensos, eles eram obrigados a resgatar seus 
papéis em notas do Banco da Inglaterra, mas ainda assim recebiam 
sua parte nos lucros aumentados, derivados do aumento da 
quantidade de Notas em circulação. Como era necessário o Banco e o 
ministério os manterem bem-dispostos em relação ao novo arranjo, 
foram tratados com uma liberalidade incomum. 

Depois da paz de 1815, os bancos privados sofreram por 
necessidade monetária, com todos os outros ramos do comércio e 
indústria britânicos. Antes de decorridos dez anos, muitos deles 
tornaram-se insolventes. 

Mas como eles mantiveram seu crédito, depois de terem 
perdido seu capital, eles ainda eram capazes de continuar, até o crash 
de 1825. Este trouxe sua condição à realidade visível por todos. 

Depois, os bancos privados se recuperaram, com o 
renascimento dos negócios e da indústria. Logo, recuperaram seu 
antigo crédito e circulação.  

O alvará do Banco da Inglaterra expirou em 1835. Embora 
tenha sido prorrogado provisoriamente por vinte e um anos, o Banco 
estava privado de parte dos privilégios exclusivos. Eles sempre foram 
seu orgulho. Sobre os quais, se acreditarmos em seus Diretores, o 
bom funcionamento do Banco dependia essencialmente.  

Estava previsto na nova Carta: a lei proibia os bancos privados 
de ter mais de seis sócios, não deviam se estender além de um 
círculo de sessenta e cinco milhas ao redor de Londres. O resto do 
reino estava aberto à livre competição. Seus efeitos já se tornavam 
notavelmente visíveis. 

Surgiram em todas as cidades do interior, bancos como 
sociedades abertas por ações. Eles eram exatamente a mesma coisa 
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dos bancos americanos incorporados, exceto em um único detalhe. A 
responsabilidade dos acionistas, em banco constituído por capital 
fechado, era limitada aos respectivos valores percentuais de suas 
ações. Ao passo de, em um banco aberto por ações, era apenas 
limitado pelo passivo da empresa. Um era uma parceria limitada, o 
outro era uma parceria ilimitada. 

Esses bancos por ações, por causa de seus capitais maiores, e 
pela publicidade em seus negócios, não possível no caso de uma 
parceria meramente privada, estavam rapidamente substituindo os 
bancos privados de capital fechado.  

Eles já despertavam o sério ciúme do Banco da Inglaterra. 
Havia fortes indícios de, contando com seus recursos próprios, seu 
crédito e sua popularidade, eles pretendiam disputar com o Banco 
Central, em breve, o controle arbitrário e exclusivo, há tanto tempo 
exercido por seus Diretores, sobre o dinheiro assuntos financeiros da 
Grã-Bretanha. 
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Capítulo X. 
Papel-Moeda Governamental 

Todos os esquemas de emissão de papel-moeda do governo 
foram essencialmente fundados na mesma ideia sobre a qual o Sr. 
Law ergueu seu sistema bancário. 

As Notas, segundo essa ideia, desde quando a solvência do 
emitente seja indiscutível, equivalem a uma moeda. Os meios e a 
solvência de um governo são limitados apenas pelo valor total de 
propriedade do país. Portanto, o governo pode continuar emitindo 
Notas com segurança até atingir o valor total dessa propriedade. 

Onde se tentou pôr em funcionamento este esquema, os 
primeiros efeitos foram de molde a deliciar os previsores dessa 
realidade de estoque lastrear fluxo – e a confirmá-los na ideia de os 
seus recursos serem inesgotáveis. Por um tempo, as notas se 
mantiveram perfeitamente no par. 

Por causa de sua conveniência superior, foram até preferidos 
imprimir em lugar de cunhar metais. Esse estado de coisas perdurou 
enquanto as emissões de papel não ultrapassarem o valor da moeda 
metálica em circulação no país.  

Mas logo quando esse limite foi ultrapassado, uma rápida 
depreciação começou instantaneamente. Se os problemas 
continuassem, essa depreciação logo se tornaria tão grande a ponto 
de destruir a conveniência das Notas como um meio de circulação, 
para arruinar seu crédito (confiança) e tirá-las de circulação.  

Se o governo fornecesse os meios de absorver essas Notas tão 
rapidamente quanto foram emitidas, ou de pagá-las em moeda sob 
demanda, elas sempre permaneceriam ao par. Mas depois de pouco 
tempo, isso seria apenas receber com uma mão e pagar com a outra.  

Anularia inteiramente o objetivo dos governos em emitir tal 
moeda. Sempre foi pagar suas dívidas não em moedas, mas sim em 
promessas ilusórias, baseadas em fidúcia ou confiança. 

No início da Revolução Americana, a moeda em circulação, no 
país, consistia inteiramente em moedas metálicas, era estimada em 
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cerca de cinco milhões de dólares. Enquanto o papel-moeda emitido 
pelo Congresso e pelos Estados não ultrapassasse essa soma, as 
notas permaneceram ao par.  

Mas cinco milhões foram gastos no primeiro ano da guerra. 
Logo, novas questões tornaram-se necessárias. Uma depreciação 
começou instantaneamente e se revelou por um aumento nos preços.  

A inflação se tornou, se considerarmos apenas seu valor 
nominal, extravagante e ultrajante. Foi em vão a declaração oficial 
dos Congressos e dos Estados de suas Notas serem uma moeda com 
curso legal, no território nacional, para todos os países. 

Os meios de pagamento fiduciários seriam perfeitamente 
equivalentes à moeda metálica. Foi em vão os Estados promulgarem 
as leis mais tirânicas para a regulação dos preços e denunciarem um 
preço em papel-moeda e outro em moeda metálica, como perverso, 
traidor e um sinal seguro de descontentamento.  

Esses preços duplos logo se tornaram perfeitamente 
estabelecidos. No ano de 1780, as emissões de papel-moeda apenas 
pelo Congresso chegavam a duzentos milhões de dólares, e a 
desvalorização era de quarenta de papel-moeda por uma de moeda 
metálica.  

Foi em vão o Congresso ceder, finalmente, à necessidade do 
caso, emitir um novo conjunto de projetos de lei, pelos quais a 
depreciação dos antigos valores estabelecidos foi reconhecida. Esse 
reconhecimento público da inutilidade de seu papel-moeda foi fatal 
para seu crédito, e caiu, quase em um salto, para duzentos por um, e 
muito em breve para mil por um. Nesse ritmo, ninguém o aceitaria – 
e assim saiu silenciosamente de circulação. 

A história do papel-moeda americano é a história dos Assignats 
franceses. Da mesma forma, é a história das moedas de papel do 
governo na Áustria e na Rússia. Sua história, na verdade, é comum 
em cada país onde o experimento foi tentado. 
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Capítulo XI.  
Moedas Coloniais na América: Papel-Moeda 

A experiência da América em matéria de papel-moeda foi 
anterior à Revolução Americana de 1776. 

Em consequência da ascensão de Guilherme de Orange ao 
trono inglês, as colônias anglo-americanas envolveram-se em uma 
série de guerras caras e sangrentas com seus vizinhos franceses de 
Acadie e Canadá. Essas guerras só foram encerradas com a conquista 
das colônias francesas. 

Massachusetts geralmente suportou o peso dessas guerras e 
pagou as contas. Quando começaram, sua população não 
ultrapassava 50.000 almas e seus recursos não eram de forma 
alguma igual ao seu espírito.  

Logo no primeiro ano da primeira guerra (1690), ela equipou 
uma frota de oito navios com um exército de setecentos homens. Foi 
colocado sob o comando de Sir William Phipps, um homem de 
Massachusetts, de quem descendia linearmente o Conde inglês de 
Mulgrave, na época vice-rei da Irlanda, e conhecido na República das 
Letras, como romancista.  

Phipps sitiou Port Royal (depois Annapolis) a capital de Acadie. 
Tendo esse lugar rendido, ele completou a conquista da colônia e 
voltou em triunfo para Boston. 

Incentivado por seu sucesso contra Acadie, e apesar das 
bruxas, nessa época soltas na colônia, terem começado suas 
aparições em Boston e Salem, o Tribunal Geral de Massachusetts 
equipou um armamento de 1.200 homens. Eles navegaram sob o 
comando de Phipps, para atacar Quebec.  

Mas Phipps achou o lugar muito mais forte do antes 
pressuposto. Ele foi obrigado a voltar sem fazer nada. O sucesso era 
esperado com confiança, porém, o retorno imediato das tropas era 
totalmente inesperado. Nenhuma provisão suficiente havia sido feita 
para pagá-los.  
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Havia perigo de motim. Como não tinha moeda metálica, o 
governo emitia notas de crédito aos soldados. Elas deviam ser 
recebidas em pagamento de impostos. Passando de mão em mão 
como dinheiro, traíam aos olhos ávidos dos legisladores coloniais um 
novo segredo em finanças. 

Quase todas as colônias recorreram à emissão de letras de 
crédito como expediente financeiro. Mas foram emitidos com base em 
certos princípios de Economia Política – e também para a 
acomodação política dos líderes influentes nas legislaturas coloniais. 

A escassez de capital sempre foi o mais grave assunto de 
reclamação em todas as colônias. Quando o Sr. Law tornou público o 
seu famoso esquema de sistema bancário para aumentar o capital 
por meio de notas, ele encontrou muitos convertidos ávidos e 
dispostos na costa ocidental do Atlântico. 

O procedimento do Sistema Mississipi ao qual eles se 
propuseram foi adotado em várias colônias. O governo emitiu uma 
certa quantidade de Notas de Crédito.  

Essas notas foram emprestadas aos principais proprietários da 
colônia. Eles deram hipotecas sobre suas terras ou outra garantia 
para o reembolso pontual das somas emprestadas, além de adiantar 
em certas prestações. Suas somas assim integralizadas deviam ser 
expressa e exclusivamente dedicadas ao resgate e extinção das 
contas.  

Sobre esses empréstimos deveriam ser pagos os juros anuais, 
os quais iam para o Tesouro Público, para isentar o povo de impostos. 
Por esta isca, o povo foi induzido a ser favorável à medida. 

Argumentou-se: o resgate dessas Letras estava absolutamente 
garantido, não apenas pelo penhor de crédito do governo para esse 
efeito, mas pela disponibilização de um fundo destinado a esse fim 
expresso. Sua devida aplicação deve extingui-los no prazo, um certo 
período predeterminado, quando seu valor seria certo e absoluto. 
Assim, seria impossível eles se depreciassem. 

Mas como não era fácil satisfazer às demandas dos tomadores 
de empréstimo, sem emitir mais notas além do suficiente para 
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fornecer um meio de circulação para as colônias, uma depreciação 
inevitavelmente ocorreu. Isso onde quer essas notas foram emitidas. 

Em algumas das colônias, como a Pensilvânia, onde os 
problemas eram razoavelmente moderados, a depreciação nunca se 
tornou muito grande. Em outras, como as colônias da Carolina do Sul 
e da Nova Inglaterra, onde essas notas foram profusamente emitidas 
pelos governos coloniais, não apenas a título de empréstimo, mas 
como forma de pagar suas despesas de guerra, a depreciação, às 
vezes, era excessiva. 

Ela se manifestou, como sempre ocorre com uma depreciação, 
por meio de uma alta de preços, cotados em moeda desvalorizada. 

Esse aumento foi explicado pelos amigos do papel-moeda, 
como sendo causado pela escassez de dinheiro. O remédio ao qual 
estavam acostumados a recomendar consistia em uma nova emissão 
de mais papel. 

Por fim, em 1720, uma ordem circular foi emitida pelo 
ministério britânico, aos governadores coloniais, proibindo-os de 
consentir com qualquer emissão de notas de crédito, exceto para 
encargos governamentais necessários. 

A causa imediata dessa ordem não é nem um pouco notável. 
Ela é a prova mais convincente de nossos respeitados ancestrais não 
eram de todo aquele povo puro, honesto e simplório aos quais somos 
ensinados a acreditar neles.  

A legislatura de Nova York, em imitação das colônias-irmãs, 
considerou adequado emitir uma grande soma em Letras de Crédito. 
Mas, em vez de aplicá-los ao serviço público ou emprestá-los para o 
benefício da colônia, elas foram divididas entre o governador, o 
Conselho e os membros da Casa:  

• ao governador como gratificação adicional ao seu salário;  

• ao Conselho, por pretensos serviços prestados na época da 
rebelião de Leistler, trinta anos antes; e  

• aos membros da Câmara, em consideração ao seu patriotismo, 
honestidade e respeito pelo bem público! 
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Essa restrição ao poder dos governos coloniais de emitir Letras 
de Crédito deu origem a várias tentativas de criar bancos privados 
com base no princípio do Sr. Law. Como essas tentativas foram 
parcialmente bem-sucedidas, novas emissões de um papel em 
depreciação ocorreram continuamente. 

Uma história minuciosa das emissões de papel nas várias 
colônias inglesas encheria um grande volume. Apresentaria um 
quadro de fraude e libertinagem públicas e privadas, de cegueira 
intencional e uma resistência teimosa às evidências mais claras, não 
muito credíveis à virtude ou ao discernimento de nossos ancestrais 
coloniais. 

As Letras de Crédito, apesar do prejuízo produzido, por muito 
tempo, mantiveram sua popularidade. Por quase um século, sempre 
quando havia qualquer estagnação no comércio, real ou imaginário, o 
remédio favorito entre os homens práticos da América era uma nova 
emissão de notas de crédito. 

Como tal emissão sempre conferia uma atividade transitória às 
empresas, a virtude das contas era considerada inegável. Nenhum se 
incomodou com uma investigação sobre seus efeitos subsequentes.  

A condição comercial das colônias, durante esse longo período, 
pode ser bem ilustrada pela de um homem, para quem o uso habitual 
de bebidas intoxicantes, se lhe proporcionarem um estímulo 
ocasional, ainda se tornava a causa, constante e certa, de fraqueza, 
doença e miséria. 

Mas a experiência das Notas de Crédito revolucionárias abriu os 
olhos do povo. As pessoas leigas se tornaram mais inteligentes. Os 
princípios da Economia Política estavam começando a ser 
compreendidos. 

O experimento foi tentado em grande escala e seus efeitos 
eram óbvios. Empobreceu os homens honestos e patrióticos. 
Transferiu sua riqueza para as mãos de bandidos e tories.  

Tão insatisfeito tinha o povo finalmente ficado com os efeitos 
perniciosos de tais expedientes, passou a estar expressamente 
previsto na Constituição dos Estados Unidos: Notas de Crédito jamais 
seriam emitidas novamente. Nem o governo da União nem os dos 
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Estados jamais fariam outra emissão de moeda senão em ouro e 
prata, ou seja, moeda com curso legal para o pagamento de dívidas. 
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Capítulo XII.  
American Banks 

O primeiro arremedo de Banco Central, nos Estados Unidos, sob 
o princípio do Banco da Inglaterra, e dos bancos privados britânicos, 
foi o Bank of North America, estabelecido na Filadélfia em 1781. Ele 
fo i projetado e administrado por Robert Morr is, então 
superintendente da Finanças, um oficial correspondente ao atual 
Secretário da Fazenda. 

A guerra da Revolução Americana ainda continuava. Mas o 
papel-moeda, emitido sob autorização do Congresso dos Estados 
Unidos, tão abundantemente em seu início, havia se depreciado a se 
tornar nada – e então saído de circulação.  

Moeda metálica era agora a única moeda socialmente aceita. 
Então, o Congresso enfrentou a maior dificuldade em encontrar meios 
pecuniários para continuar a guerra. 

O Superintendente de Finanças representou ao Congresso a 
sugestão de criar um banco para emitir notas, resgatáveis em espécie 
à vista, como as circulantes na Inglaterra. Facilitaria muito as 
operações do Tesouro norte-americano.  

Ele lhe permitiria, em emergências urgentes, antecipar a receita 
pública – ARO: Adiantamento de Receita Orçamentária virou sua sigla 
secular –, por meio de empréstimos do banco. Com a força dessa 
representação, o Congresso concedeu uma carta constitutiva. 

Ele mesmo tomou parte do estoque. Concordou também em 
receber as Notas do banco em pagamento de todas as taxas públicas. 

[Daí a definição keynesiana muito posterior: “moeda é aquilo 
recebido como pagamento de impostos”.] 

O restante do estoque foi adquirido por assinantes individuais. 
O capital inicial era de $ 400.000, depois aumentou para dois 
milhões. Em todos os pontos essenciais esse banco foi o modelo do 
Banco Central de dimensão nacional, posteriormente instituído pelo 
primeiro Congresso a se reunir no âmbito da Constituição federal. 
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O Banco da América do Norte foi conduzido com prudência e 
sucesso. Ganhou a confiança do público. Suas notas adquiriram 
ampla circulação. 

Assim se recomendou ao favor geral a fim de obter uma licença 
suplementar do Estado da Pensilvânia, onde foi mais necessária, visto 
o poder do Congresso para conceder uma carta-patente era 
extremamente duvidoso. Os serviços prestados ao Congresso foram 
claros e reconhecidos. A este respeito, cumpriu tudo prometido. 

Mas depois de a guerra ter acabado, o sucesso dessa 
instituição, seus privilégios exclusivos e a grandeza de seus 
dividendos levantaram um partido contra na Pensilvânia, Ele se 
opunha à sua continuidade.  

Foi denunciado como perigoso e anti-republicano e tornou-se 
objeto das mais acirradas disputas partidárias. A Pensilvânia, então, 
como agora, estava dividida em um partido bancário e um partido 
anti-bancário. A luta foi severa.  

Em 1785, o partido anti-bancário prevaleceu na legislatura, e a 
licença do banco foi revogada. Mas o banco continuou com seus 
negócios, com a força de sua autorização pelo Congresso norte-
americano.  

No ano seguinte, o partido do banco retomou a ascendência. A 
autorização foi renovada, em 17 de março de 1786, por um período 
de quatorze anos. 

Não tenho tempo nem espaço para entrar no mérito desta 
controvérsia e examinar os argumentos pelos quais o banco foi 
sustentado e contestado. Nenhuma das partes compreendeu os 
méritos substanciais da questão em questão, nem tampouco se 
preocupou em compreendê-los.  

Na verdade, foi uma mera disputa pessoal entre os amigos do 
Sr. Morris e seus inimigos e rivais. Os preconceitos populares foram 
alistados em ambos os lados. 

Eram as paixões, não a razão das pessoas, a guiarem suas 
opiniões. Um exemplo notável da história da Pensilvânia neste 
momento servirá para verificar, enquanto os alvarás de bancos 
dependiam do favorecimento legislativo, eles seriam um eterno pomo 
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de discórdia e a fonte fecunda das mais amargas hostilidades 
partidárias. 

O sucesso do Banco da Filadélfia logo induziu os mercadores 
das outras cidades comerciais do país a buscar em seus respectivos 
Estados a concessão de licenças semelhantes. O Massachusetts Bank, 
com capital de $ 1.600.000, foi estabelecido em Boston, em 1784. No 
mesmo ano, o Bank of New York iniciou negócios em Nova York, com 
um capital de $ 950.000. Esses três bancos eram os únicos já 
constituídos, quando a Constituição Federal entrou em vigor. 
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Capítulo XIII. 
Primeiro Banco dos Estados Unidos 

Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro, era um 
grande admirador da Inglaterra e de todas as suas instituições. Ele 
conhecia a conexão estreita e íntima entre o Banco da Inglaterra e o 
Tesouro Britânico. Ele também conhecia bem a importante ajuda 
obtida por seu amigo Morris, enquanto atuava como Superintendente 
de Finanças, do Bank of North America. 

O Congresso, em sua primeira sessão, de acordo com a 
Constituição Federal, ocupou-se com o fornecimento de uma receita 
pública e o financiamento da dívida pública. Na segunda sessão, o Sr. 
Hamilton apresentou seu plano para um Banco dos Estados Unidos. 

Propôs-se o capital deste Banco ser de dez milhões de dólares, 
um quinto a ser tomado pelos Estados Unidos. O restante deveria ser 
dividido entre acionistas individuais.  

Eles deveriam ser autorizados a pagar três quartos de suas 
subscrições, em Certificados de Dívida. O outro quarto a ser pago em 
espécie.  

As notas do Banco deveriam ser recebidas em pagamento de 
todas as taxas públicas. Era para ter a guarda do Tesouro público. 
Além disso, o Congresso não concederia carta-patente a nenhum 
outro banco durante sua continuidade. 

As vantagens derivadas desse Banco eram as seguintes.  

1. Primeiro, o crédito e o valor transmitidos por ele aos estoques 
do governo o levaria a absorver oito milhões daquela 
propriedade.  

2. Em segundo lugar, a grande comodidade de tal banco seria para 
o Tesouro, na arrecadação e dispêndio da receita pública e na 
gestão da dívida pública. 

3. Terceiro, as instalações e acomodações fornecidos, na forma de 
empréstimos, a mercadores e outras castas de natureza 
ocupacional. 
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O Banco proposto foi veementemente oposto pelos seguintes 
motivos.  

1. Primeiro, as instituições bancárias em geral, e este Banco entre 
os demais, foram artifícios engenhosos de homens astutos, 
para enriquecer às custas do povo.  

2. Segundo, o Banco tenderia a fortalecer o ramo executivo do 
governo, já forte demais, aliando a ele o interesse e a influência 
dos endinheirados.  

3. Terceiro, tal carta era inconstitucional. 

Tocando nestas razões, prós e contras, pode-se observar a 
primeira e a segunda razões a favor do Banco serem substanciais até 
aquele momento. Portanto, tinham direito a um certo peso de 
reflexão. 

O terceiro motivo para o Banco, e o primeiro motivo contra ele, 
envolvia uma grande questão de Economia Política, não bem 
compreendida por nenhuma das partes. Ela será amplamente 
discutida na segunda parte deste tratado.  

Essa questão foi sem dúvida a parte mais importante e 
interessante de toda a controvérsia. Mas como se os membros 
estivessem conscientes do pouco capaz de entenderem sobre a 
questão bancária, estava longe de ser o ponto de inflexão.  

Uma assembleia de advogados preferiu basear a decisão em 
sofismas jurídicos e sutilezas verbais. Nisso, muitos deles eram 
suficientemente hábeis. 

Assim, a discussão finalmente se acomodou na questão 
constitucional, terceira razão contra o Banco. Essa questão não tinha 
nada a ver com a teoria bancária.  

Nesse caso, economistas “lavam as mãos” para os advogados e 
os políticos resolverem, se puderem. Só observam a letra da 
Constituição federal estar de um lado.  

Enquanto isso, há uma combinação de outro lado:  

1. a prática de todos os partidos políticos,  
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2. os atos de cada administração,  

3. as ações de cada Congresso,  

4. as decisões solenes da Suprema Corte, e  

5. as opiniões de todos os principais estadistas, com a única 
exceção do Sr. Jefferson. 

A questão de conceder uma carta foi decidida por uma votação 
muito apertada. 

O Primeiro Banco dos Estados Unidos entrou em operação e 
realmente cumpriu muitas das promessas de seus amigos e algumas 
das previsões de seus oponentes. As ações do governo logo subiram 
para o par. 

As vendas de ações, feitas na Europa, forneciam ao país um 
capital monetário muito necessário. As facilidades cedidas pelo Banco 
cedeu ao Tesouro Nacional eram inegáveis. 

Mas também foi observado os acionistas do Banco logo se 
tornarem os defensores mais firmes e inabaláveis do executivo e do 
Sr. Hamilton. Por seus conselhos as medidas executivas eram 
principalmente guiadas. 

É altamente lamentável, para os defensores de um monopólio 
estrito, o direito de conceder licenças bancárias ser reivindicado e 
exercido, não apenas pelo Congresso, mas também pelas legislaturas 
estaduais. Como o espírito democrático de direitos iguais sempre foi 
mais vivo nas legislaturas estaduais em lugar de ser no Congresso, 
nenhum banco estadual jamais foi capaz de obter uma concessão de 
privilégios exclusivos análogos àqueles sempre vistos como a mais 
orgulhosa pena quanto ao limite de bancos nacionais. 

O estabelecimento e o sucesso do First Bank dos Estados 
Unidos deram um novo impulso aos negócios bancários. Nesse 
mesmo ano, o Maryland Bank entrou em operação em Baltimore, com 
um capital de $ 300.000; e no ano seguinte, o Providence Sank foi 
fretado por Rhode Island, com um capital de $ 400.000. Em 1792, 
oito novos bancos estaduais foram criados; e no ano de 1810, o 
número de bancos nos Estados Unidos chegava a mais de oitenta, 
com um capital total de cerca de cinquenta milhões de dólares. 
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O First Bank dos Estados Unidos, em sua origem, foi uma 
instituição partidária. Foi sustentado pelos amigos e seguidores de 
Hamilton. Por sua vez, tão zelosamente combatido foi pelos adeptos 
de Jefferson.  

Enquanto o partido de Hamilton permaneceu no poder, o 
concerto entre o banco e o governo foi perfeito. Mas depois do acesso 
de Jefferson ao cargo de presidente, o governo passou a considerar 
um conjunto de opiniões políticas e os diretores do banco, outro. 

As consequências naturais desse estado de coisas foram 
totalmente desenvolvidas, quando o tempo para o vencimento da 
carta começou a se aproximar. 

É óbvio: se um Banco Nacional é uma coisa boa, o mesmo 
Banco, a menos se seus acionistas ou seus agentes tenham sido 
condenados por alguma fraude ou mau comportamento, deve ser 
reclassificado, de vez em quando, para verificar se deve ser mantido 
em operação constante.  

A liquidação de um banco, e colocar outro para trabalhar, por 
mais agradável e vantajoso tal operação possa ser, para corretores e 
apostadores, é vantajoso apenas para eles sozinhos. Para o público, é 
altamente inconveniente. Esta é uma nova prova da desvantagem de 
a operação bancária depender de órgãos legislativos, cujas decisões 
são sempre mais ou menos pautadas por um mero espírito partidário. 

O First Bank dos Estados Unidos provou-se, na prática, 
altamente conveniente para o departamento do Tesouro Nacional. O 
Sr. Gallatin, Secretário do Tesouro, foi favorável à sua reformulação 
por esse motivo.  

Uma grande proporção dos opositores originais do Banco 
haviam deixado de sentir aquela aversão veemente por todas as 
instituições bancárias. Eles a haviam demonstrado em 1790.  

Muitos deles haviam se tornado funcionários ou acionistas dos 
bancos estatais. Outros tinham o hábito de receber do Banco dos 
Estados Unidos acomodações de negócios. Eles não queriam os 
perder.  

Consequentemente, foram encontrados muitos defensores 
inesperados a favor da extensão da Carta. Mas, então. o Banco 
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estava nas mãos de federalistas, um argumento contra ele, 
igualmente convincente tanto para os mais sábios quanto para os 
mais ignorantes.  

Esse fato impediu sua reelaboração, tendo o projeto de lei sido 
rejeitado por votação apertada. Os admiradores e defensores dos 
bancos nacionais, com a lógica usual dos homens práticos, atribuíram 
todas as perturbações da moeda, ocorridas posteriormente à 
dissolução do First Bank dos Estados Unidos, à inexistência de um 
banco de âmbito nacional.  

Essas coisas seguiram à liquidação do Banco, portanto, foram 
produzidas por ele. Este é um método de prova notavelmente fácil e 
conveniente. Mas não pode ser implicitamente invocado. 

Se as coisas estão frequentemente conectadas em um ponto no 
tempo, não têm nenhuma conexão em qualquer ponto de fato. 
Veremos em breve a quais perturbações na moeda eram devidas.  

Nesse ínterim, apenas observarei, ter sido uma sorte para a 
honra do First Bank dos Estados Unidos, ao deixar de existir, ter 
escapado de ser exposto às tentações. 

Elas foram consideradas fortes demais para a honestidade de 
outras instituições, igualmente respeitáveis, sob o ponto de vista do 
primeiro banco nacional. 
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Capítulo XIV. 
Bancos Estaduais.  

Interrupção do Pagamento em Espécie. 

A deficiência no montante de capital bancário e acomodações 
bancárias, apreendida com a liquidação do arremedo do Banco 
Central nos Estados Unidos, foi suprida pelos novos bancos estaduais, 
surgidos em consequência de sua destruição. Nos três anos 
seguintes, 1810, 1811, 1812, quarenta e um novos bancos estaduais 
foram licenciados, com um capital total de cerca de trinta e seis 
milhões. 

Desse modo, antes do início da guerra com a Grã-Bretanha, o 
número total de bancos nos Estados Unidos era superior a cento e 
vinte. O capital bancário agregado, uma parte do qual, no entanto, 
era apenas nominal, atingia cerca de setenta e seis milhões de 
dólares. 

O governo, por ternura para com o povo ou por terna 
consideração por sua própria popularidade, talvez uma mistura de 
ambos, resolvera continuar a guerra sem a cobrança de impostos. Ele 
dependia de empréstimos. 

Mas o mercado de empréstimos da Europa estava fechado para 
ele. Em casa, uma grande proporção dos homens endinheirados se 
opunha à guerra – e não estava muito inclinada a fornecer os meios 
para levá-la adiante.  

O governo foi obrigado a tentar os mutuários com a oferta de 
condições muito vantajosas. À medida que a guerra prosseguia e 
suas necessidades aumentavam, os termos oferecidos tornavam-se 
ainda mais favoráveis.  

Mesmo as ofertas mais tentadoras não foram páreo para os 
preconceitos políticos dos capitalistas orientais, a prova mais notável 
de a avareza ser uma paixão menos forte se comparada ao ódio. Mas 
nos estados do Meio-Oeste e do Sul, onde a guerra era popular, 
aqueles com posse de dinheiro ou podiam com capacidade de 
acumulação foram empurrados pelo duplo impulso do patriotismo e 
dos juros para assinar os empréstimos do governo.  
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Em alguns casos, os próprios bancos se tornaram os credores. 
Na maioria dos outros, eles emprestaram aos indivíduos, por sua vez, 
eles emprestaram ao governo.  

As coisas continuaram assim até meados de 1814. O governo 
estava então em grande dificuldade por necessitar de mais dinheiro e 
demandava por mais empréstimos. Mas os bancos já haviam atingido 
o limite máximo de seus meios. 

Seus capitais foram todos investidos. Eles colocaram mais 
Notas em circulação além do lastro possível de as manter com 
resgate garantido. Se os clientes continuassem a resgatar essas 
Notas, para pagar suas próprias dívidas, seria impossível para eles 
emprestar mais dinheiro ao governo, ou permitir os indivíduos o 
emprestarem. 

Os exemplos de fraude bem-sucedida raramente carecem de 
imitadores. Diante dessa exigência, os diretores do banco refletiram 
sobre o que o Banco da Inglaterra havia feito e ainda estava fazendo.  

Eles sabiam muito bem quão lucrativa era a especulação para 
aquele banco. Foi sugerida essa lição para eles. A resolução 
realmente adotada foi no sentido de suspender os pagamentos em 
espécie. 

Para levar esse esquema a uma operação bem-sucedida, era 
necessário primeiro garantir a aprovação tácita do governo, pois se o 
governo consentisse em continuar recebendo suas notas em 
pagamento de todas as taxas públicas, isso lhes daria um crédito 
capaz de sustentar sua circulação. O governo estava à mercê dos 
bancos.  

Sobrecarregados com dificuldades financeiras trazidas sobre 
eles por sua própria negligência em fornecer meios pecuniários 
suficientes para continuar a guerra, eles não tinham poder para 
recusar. Se os bancos não lhes fornecessem dinheiro, onde eles 
deveriam entender? 

Assim, o governo deu um consentimento tácito. Por um pacto 
entre os diretores dos bancos, a suspensão dos pagamentos em 
espécie ocorreu, simultaneamente, ou quase isso, nos estados do 
meio, sul e oeste. 
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Essa suspensão de pagamentos em espécie não se estendeu à 
Nova Inglaterra. Os diretores do banco ali não escolheram se tornar 
parte desse esquema para enriquecer-se e ajudar o governo às 
custas da honestidade e de seus credores. 

Nem o povo, cuja maioria se opunha à guerra, jamais teria se 
submetido a uma imposição tão ultrajante. Mas ao sul e oeste da 
Nova Inglaterra, todos os bancos do país se tornaram parte dessa 
fraude, com a única exceção do Banco de Nashville, cuja robusta 
honestidade de seus diretores, em meio a tal velhacaria geral, não é 
menos louvável do que notável. 

A suspensão, dizia-se, seria apenas durante a guerra. A paz 
veio em cinco meses, mas os bancos não deram a menor indicação 
de qualquer desejo de retornar aos cursos honestos.  

O povo, não mui to fami l i a r i zado com o assunto, 
propositalmente intrigado e enganado pelos argumentos capciosos 
dos diretores do banco, e iludido pela aparente prosperidade dos 
negócios, sob este novo sistema bancário, não se mexeu no assunto.  

Quanto ao governo, ele ainda estavam envolvido no mais 
profundo constrangimento financeiro. O Tesouro transbordava de 
papéis bancários não conversíveis. Ele experimentou a maior 
dificuldade em atender às pesadas demandas em relação aos 
vencimentos, nos estados do leste, onde nada seria aceito em 
pagamento, exceto em espécie ou notas equivalentes a espécie. 

Os bancos, portanto, passaram a se adequar. Os anos de 1815, 
1816, podem estar bem marcados no calendário, como o jubileu dos 
vigaristas dos bancos negando pagar em espécie. Em todo o país, 
com exceção da Nova Inglaterra, não era necessário capital para abrir 
um banco. 

Tudo o que se queria era uma carta-patente para abrir bancos. 
Os políticos influentes facilmente obtinham estatutos da confiança 
cega do Partido no poder em troca de votos interessados nas 
legislaturas estaduais. Todo um lote desses bancos foi criado em 
Kentucky por um único ato. Outros estados fizeram a mesma coisa. 

Esses bancos, em todo o país, começaram imediatamente a 
emprestar seus papéis a todos aqueles com possibilidade de oferecer 
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qualquer garantia tolerável. Essa emissão de notas logo produziu 
uma depreciação.  

A depreciação produziu um aumento nos preços. O valor 
aparente de todos os tipos de propriedade subiu repentinamente. As 
pessoas imaginaram, sob ilusão monetária, nunca enriqueceriam tão 
rápido.  

Os negócios e todos os tipos de especulação eram 
excepcionalmente rápidos. Os dividendos distribuídos pelos bancos 
eram enormes. 

Esta descrição não se aplica à Nova Inglaterra. Nenhum desses 
estímulos artificiais foi sentido lá. Na verdade, aquela parte do país 
estava sujeita a uma depressão particular.  

O comércio exterior deixou Boston e os outros portos da Nova 
Inglaterra, onde os direitos eram exigidos em espécie ou notas 
equivalentes à espécie. Foi concentrado em Baltimore e outras 
cidades do sul, onde a moeda com a qual os direitos eram pagos 
havia se depreciado de 25% para cima.  

Assim, por um dos efeitos dessa fraude pública, os habitantes 
da Nova Inglaterra foram punidos por serem honestos. Aqueles 
lugares onde a fraude foi praticada em grande escala e a maior 
depreciação da moeda produzida, um monopólio do comércio exterior 
foi obtido como recompensa de sua vilania. 
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Capítulo XV.  
Segundo Banco dos Estados Unidos.  
Reinício do Pagamento de Espécies 

Foi durante esse estado de coisas quando o Segundo Banco dos 
Estados Unidos surgiu. É uma prova notável, se fosse necessária 
prova, da incoerência dos políticos, este banco ter sido sustentado e 
estabelecido por aqueles mesmos homens com posição oposta, cinco 
ou seis anos antes.  

Eles haviam feito todos os esforços para impedir o re-
afretamento do primeiro Banco Central. O capital do novo banco era 
de trinta e cinco milhões, e seu estatuto correspondia, em todos os 
detalhes importantes, ao de seu antecessor. 

As razões alegadas para a criação deste Banco foram 
principalmente duas.  

• Em primeiro lugar, essa experiência provou a necessidade de tal 
instituição para a gestão cômoda das finanças públicas.  

• Em segundo lugar, um Banco Nacional era um meio, e o único 
meio, de garantir a restauração dos pagamentos em espécie. 

Ambas as razões eram totalmente destituídas de fundamento. 

1. A experiência não provou a necessidade de tal instituição para uma 
gestão conveniente das finanças públicas. Desde o fechamento do 
Primeiro Banco, até o ano de 1813, nenhuma dificuldade foi 
experimentada na gestão das finanças públicas. As dificuldades 
encontradas, posteriormente. surgiram do simples fato de o governo 
gastar dinheiro muito mais rápido face ao ritmo no qual podia coletá-
lo ou tomá-lo emprestado, uma causa bastante constrangedora para 
todas as finanças públicas e privadas. 

2. Havia um meio seguro e simples de obrigar a retomada dos 
pagamentos em espécie sempre quando o Congresso considerasse 
adequado. Era apenas necessário aprovar uma resolução de nada ser 
recebido em pagamento de taxas públicas, mas em espécie ou Notas 
de Bancos pagadores em espécie. Essa resolução foi aprovada, para 
entrar em vigor poucos dias antes de o Banco iniciar suas operações 
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regulares. Foi essa resolução, e somente essa resolução, a causa da 
obrigação da retomada dos pagamentos em espécie. 

No entanto, não se pode negar: o governo norte-americano 
obteve várias vantagens consideráveis com o estabelecimento do 
Banco. 

Em primeiro lugar, havia o bônus. Naquele momento, era uma 
ajuda muito conveniente para o tesouro.  

Em segundo lugar, três quartos das subscrições privadas do 
Banco foram feitas em ações vendidas pelo governo e, portanto, foi 
criada uma demanda capaz de elevar o valor nominal. Isso não 
acontecia antes, desde o início da guerra.  

Em terceiro lugar, tendo o Banco assim tornado o titular de 
vinte e dois milhões de ações públicas, os Administradores 
consentiram em receber o pagamento de treze milhões dessas ações 
em Notas de Bancos pagadores não em espécie, espécie de dinheiro 
com a qual o Tesouro era inundado e os outros detentores de ações 
não consentiriam em tomar. Isso foi uma grande ajuda e alívio para 
as finanças. 
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Capítulo XVI.  
Pânico de 1818-19 

Os subscritores do novo arremedo de Banco Central de 
dimensão nacional, apesar de, desde o início, ser um banco pagador 
em espécie, lisonjeavam-se com a vã esperança de os dividendos se 
igualassem ou superassem os obtidos recentemente, em todo o país, 
por bancos não pagadores. O público compartilhava dessa ilusão e 
suas ações aumentaram rapidamente de valor de mercado.  

Os diretores haviam importado um grande suprimento de 
espécie, a um alto custo. Confiando com confiança neste Tesouro e na 
opinião favorável do público, eles iniciaram os negócios 
aparentemente sob os auspícios mais favoráveis na primavera de 
1817. 

A determinação do governo de não receber nada do Tesouro 
público, exceto em espécie ou Notas de Bancos pagadores em 
espécie, reduziu os bancos não pagantes a esta alternativa, seja para 
desistir de negócios, seja para retomar os pagamentos em espécie. 
Os bancos das principais cidades, com um capital sólido, preparavam-
se taciturnamente para um retorno à honestidade, recusando 
empréstimos e retirando assim suas notas de circulação.  

A pressão para evitar tal redução repentina das acomodações 
bancárias, pois teria causado uma recessão, foi em grande medida 
evitada no momento pela facilidade liberal com a qual o Banco dos 
Estados Unidos concedeu empréstimos a todos os clientes 
demandantes. Antes do final do ano, os empréstimos do Banco, 
inclusive ao governo, somavam mais de sessenta e três milhões, e 
sua circulação era de cerca de trinta milhões. A ação subiu para 50% 
de avanço. 

Quanto aos bancos sem capital, incluindo a maior parte dos 
sediados no oeste e muitos dos bancos do sul, ambos haviam sido 
instituídos com o único propósito de emprestar notas a nunca serem 
pagas. Estavam relutantes em retirar o direito de saque desfrutado 
por seus clientes, por isso, eles tentaram para continuar como antes. 
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Mas o povo, logo quando os pagamentos em espécie se 
tornaram a ordem do dia, foram capacitados a perceber e 
compreender a fraude grosseira praticada contra ele. Os clientes se 
recusaram a receber as notas dos bancos sem compromisso de 
pagarem em espécie. Como esses bancos não tinham mais nada para 
emprestar, seus negócios, seus dividendos e suas acomodações 
pararam repentinamente. 

O retorno de uma moeda desvalorizada, em média, cerca de 
25%, para uma moeda com taxa de câmbio ao par, logo produziu seu 
efeito natural e necessário com uma queda repentina dos preços. Os 
olhos, antes cegados pelo brilho de uma prosperidade ilusória, foram 
agora abertos para realidades indesejáveis.  

No início do ano de 1818, todo o país ao sul e oeste da Nova 
Inglaterra parecia estar no mais alto estado de prosperidade 
empreendedora. Antes do fim daquele ano, apresentava um cenário 
de falência geral, terror, confusão e consternação. 

As dívidas contraídas em moeda depreciada mantiveram-se no 
mesmo valor nominal, após a reconstituição da moeda ao par, isto é, 
eles aumentaram relativamente na mesma proporção. Mas a 
propriedade com a qual essas dívidas deveriam ser pagas, e com a 
força da qual foram contraídas, afundou algumas centenas por cento 
em valor.  

A queda dos preços, produzida pela valorização da moeda, foi 
agravada dez vezes:  

1. pelo pânico acometido pelo terror do povo receber o calote; 

2. pela vasta diminuição das acomodações bancárias produzidas 
pelo novo sistema; e  

3. pela interrupção, posta em consequência, para todos os tipos 
de negócios e especulação. 

Essa súbita interrupção dos negócios produziu, como efeito 
necessário, uma grande diminuição na demanda por um meio de 
circulação. Os bancos agora haviam retomado os pagamentos em 
espécie. Encontraram suas notas fluindo com uma rapidez 
extremamente angustiante e inconveniente.  
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Entre as demais, as notas do Banco dos Estados Unidos 
começaram a voltar mais rápido em vez de saírem. Os Diretores 
recorreram imediatamente à dura medida, universa l e 
necessariamente, adotada por todos os bancos, no caso semelhante, 
a saber, a negação de todas as acomodações.  

Em sete ou oito meses, os empréstimos a pessoas físicas foram 
reduzidos para mais de doze milhões, o que significava aquela 
quantidade de notas ter sido retirada de circulação. Mas a corrida 
ainda continuou e o estoque da espécie foi bastante reduzido. 

Em 19 de fevereiro de 1819, os Diretores começaram a temer: 
o Banco poderia falir. No entanto, ao vender seus estoques 
governamentais na Europa e importar espécies com grande prejuízo, 
eles puderam resistir à tempestade. Após o mês de maio, o Banco foi 
considerado fora de perigo. 

Mas o Banco foi salvo, como sempre acontece nesses casos, 
pela ruína de pessoas. A repentina contração de seus empréstimos 
aumentou a pressão geral e o alarme. 

A lista de fracassos privados era quase interminável: 
comerciantes, fazendeiros, fabricantes, todos estavam envolvidos em 
uma ruína comum. Poucos exemplos estavam registrados, disse o 
secretário Crawford, no fim do ano de 1819, com sofrimentos tão 
profundos e extensos como aqueles espalhados pelos Estados Unidos. 

No decorrer daquele ano, em todas as margens de lucro da 
costa leste, e muitas nos estados do sul e do meio, chegaram ao fim. 
O Banco dos Estados Unidos foi acusado de quebrar esses bancos.  

A imputação era ridiculamente falsa. O que significava quebrar 
bancos nunca conhecidos por cumprir um de seus compromissos, ou 
seja, pagar cada uma de suas dívidas em espécie? Os gerentes 
desses bancos não eram senão vigaristas.  

Os bancos nunca tiveram qualquer capital, exceto a credulidade 
do público. Assim, quando a retomada dos pagamentos em espécie 
permitisse ao público perceber suas notas bancárias não servirem 
para nada, eles não seriam mais aprovados – e assim a fraude 
terminou. 
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Deve-se observar: a Nova Inglaterra, por não ter participado da 
dança, não foi obrigada a pagar ao violinista. Os negócios estavam 
deprimidos ali, porque:  

1. a paz geral havia posto fim ao comércio de transporte;  

2. os fabricantes já não gozavam do monopólio proporcionado 
pelo embargo, o não-intercurso, a guerra e os direitos duplos, e  

3. os imigrantes tinham perdido o costume de guerra do governo 
geral;  

4. nem os fazendeiros poderiam mais obter os altos preços graças, 
principalmente, ao bloqueio comercial britânico.  

Além disso, as grandes angústias pecuniárias e embaraços 
comerciais permeavam os outros estados. Elas não podiam deixar de 
ser sentidas com simpatia na Nova Inglaterra.  

Por todas essas razões, os negócios estavam deprimidos lá. Mas 
nada foi experimentado em absoluto parecido com aquela reviravolta 
total de perda de propriedade, ocorrida em todos os estados-irmãos. 

Foi no Oeste, particularmente em Kentucky, onde a ignorância 
das pessoas sobre o assunto bancário deu todo o impulso às fraudes 
dos bancos, esta reviravolta e seus efeitos foram os mais visíveis. A 
maioria dos homens influentes e políticos importantes viu-se falida.  

Encorajados por seu número e sua influência, eles resolveram 
evitar o pagamento de suas dívidas. Mesmo assim ainda reteriam a 
propriedade oferecida em garantia hipotecária, a qual por lei e justiça 
pertencia a seus credores.  

Eles prevaleceram sobre a legislatura para decretar stop-leis, 
alívio-leis, licitações. Quando o Tribunal de Apelações declarou essas 
leis inconstitucionais, os audaciosos falidos, por quem elas haviam 
sido promulgadas, resolveram derrubar o Tribunal e substituí-lo por 
um tribunal mais flexível. 

De acordo entre si, eles aprovaram uma lei expulsando o antigo 
Tribunal e estabelecendo um novo Tribunal de Apelações. Mas o 
antigo Tribunal declarou esse ato inconstitucional. 
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Os dois tribunais de apelações separados disputavam a 
jurisdição suprema do Estado. Toda a comunidade foi dividida em 
duas partes ferozes e amargas. Pareciam, por algum tempo, à beira 
de uma guerra civil.  

A história dessa controvérsia deve ser escrita extensivamente. 
Forneceria uma das partes mais divertidas e certamente uma das 
mais instrutivas da história norte-americana.  

Basta dizer: a parte em luta pelo fiel cumprimento dos 
contratos, finalmente prevaleceu, um resultado glorioso, altamente 
honroso para o Estado e mais consolador para os amigos das 
instituições populares.  

O crash de 1818-19 não foi totalmente produzido pelo retorno 
de uma moeda depreciada para uma moeda ao par. A guerra 
europeia, de 1793 a 1815, manteve aberto um mercado constante e 
lucrativo para os produtos agrícolas dos Estados do centro e do sul, 
particularmente, pães e mantimentos, os quais consistiam na 
principal riqueza do país. 

A paz geral fechou esse mercado. Cada nação europeia 
levantou suas próprias provisões e proibiu as norte-americanas. A 
demanda do próprio governo, produzida pela guerra com a Grã-
Bretanha, cessou com a dispersão do exército em 1817.  

O afluxo de mercadorias estrangeiras, cujas aflições dos 
fabricantes ingleses os obrigavam a vender a qualquer preço possível 
de obter, foi prejudicial para as manufaturas domésticas. A perda do 
comércio de transporte já foi mencionada. 

Essas causas, independentemente de qualquer desequilíbrio na 
moeda, teriam produzido uma grande queda nos preços, um 
constrangimento para os negócios e inúmeras falências. No ano de 
1821, a moeda foi restaurada a um bom estado e o efeito da 
mudança em sua credibilidade acabou.  

Mas as causas da depressão acima enumeradas, ainda 
continuaram a operar. Como eram de natureza a produzir seu efeito 
total apenas por graus, elas continuaram por algum tempo para 
produzir uma queda constante dos preços. 
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Esta foi uma operação da qual os homens práticos daquela 
época não tinham experiência. Eles sempre estiveram acostumados a 
preços em elevação. Daí concluíram os preços elevados serem 
naturais e a queda agora experimentada não ser natural, produzida 
por causas acidentais e temporárias. 

Eles imaginavam logo daria lugar ao considerado o estado 
natural das coisas. Eles continuaram fazendo negócios com essa 
ideia.  

Mas como os preços continuaram caindo, eles perderam seus 
negócios. Mais cedo ou mais tarde exauriram suas capitais.  

De vez em quando, inúmeras falhas de mercado ocorriam em 
todas as grandes cidades comerciais. Esse foi particularmente o caso, 
ocorrido em 1825, quando os efeitos da especulação inglesa e do 
crash ocorrido na Inglaterra se estenderam ao país e envolveram um 
grande número de casas dedicadas ao comércio exterior. 

Enquanto isso, a tarifa protetora foi promulgada, principalmente 
por meio dos esforços e da influência de um teórico de Kentucky. Os 
homens práticos da Nova Inglaterra se opuseram a essa medida, 
enquanto em andamento, por todos os meios em seu poder. 

Boston enviou seu homem mais hábil ao Congresso, com o 
propósito de resistir à sua aprovação. Mas, tão logo se tornou uma 
lei, e convenceu os homens práticos por sua operação abrir novos 
canais para a indústria e fornecer investimentos lucrativos para o 
capital, eles foram repentinamente e surpreendentemente 
convertidos.  

Dos mais ferrenhos inimigos da tarifa, eles se tornaram 
imediatamente seus ultras elogiadores e admiradores. O mesmo 
homem capaz não pôde impedir sua promulgação e foi posto a 
trabalhar para fortalecê-la e estendê-la. 

Surgiu na Nova Inglaterra uma mania perfeita por fábricas. 
Todos os empreendedores conseguiram juntar algumas centenas de 
dólares e apressaram-se em investi-los em estoque de matérias-
primas e equipamentos para fábrica.  
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Os tipos de bens produzidos por essas fábricas não eram muito 
diversos. O negócio era novo. O mercado era limitado. A raiva pela 
excesso de manufatura logo causou um pânico no mercado. 

Os preços caíram. O estoque de fábricas caiu. Os fabricantes 
faliram em grande número, particularmente aqueles cujo capital era 
pequeno e não podiam suportar a menor interrupção em seus 
negócios.  

Quase todo corpo estava conectado de alguma forma, com os 
fabricantes. Quase todos sentiram os efeitos do choque. O alarme, a 
angústia e o embaraço pecuniário foram maiores em toda a Nova 
Inglaterra em lugar de qualquer momento desde o pânico de 
1818-19. Talvez tenha sido o maior desde então.  

Mas essa pressão era local. Confinada em grande parte à Nova 
Inglaterra. Também foi acidental e temporário. Assim, quando o 
excesso de bens domésticos acabou, os preços se reavivaram. A 
propriedade de fábrica recuperou seu valor. Toda a coisa correu mais 
próspera em comparação a antes. 



  77

Capítulo XVII. 
Continuação da História dos Bancos Americanos 

As ações do Banco dos Estados Unidos caíram com a mesma 
rapidez com a qual subiram e, brevemente, caíram muito abaixo do 
valor nominal anterior. O Banco havia experimentado algumas perdas 
muito pesadas. Seu negócio foi grandemente reduzido. Sua circulação 
se contraiu tanto a ponto de, no início de 1823, não ultrapassarem 
muito quatro milhões e meio de dólares. 

Isso de forma alguma satisfez os desejos ou atendeu às 
expectativas dos acionistas e diretores. Foi considerado conveniente 
conceber algum método para aumentar a circulação. 

Os diretores solicitaram ao Congresso uma modificação da 
carta-patente, pela qual o Banco poderia ser dispensado de resgatar 
suas notas, exceto na Filadélfia. Se este pedido tivesse sido 
concedido, teria sem dúvida surtido o efeito desejado. 

As Notas Bancárias desembolsadas em partes distantes do país 
teriam retornado ao banco-mãe, mas lentamente. A dispensa da 
necessidade de manter espécie nas agências teria lhe dado uma 
vantagem decisiva sobre os bancos locais, cujas Notas estariam 
constantemente sendo devolvidas a fim de abrir espaço para as suas.  

À distância da Filadélfia, e no estado em vigor no comércio 
naquela época, essas notas teriam caído para um desconto igual à 
despesa de trazer espécies da Filadélfia. Essa circunstância lhe teria 
permitido tirar de circulação as Notas locais, mas não resultaria na 
grande tendência de circular apenas aquela moeda uniforme, um dos 
principais objetivos para o qual o Banco foi criado. No entanto, o 
Congresso recusou seu consentimento e este projeto foi derrotado. 

O aumento do comérc io interno, não obstante os 
constrangimentos comerciais externos do país, aumentava 
regularmente com o aumento da população. Estava rapidamente 
dando origem a um novo e importante ramo de negócios, até então 
de pouca importância comparativa. Esse era o negócio das bolsas 
domésticas para estipular os valores de mercado. 
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A necessidade de manter suas filiais e de atender aos projetos 
do governo em diferentes pontos do país levou o Banco a iniciar esse 
negócio. Como suas facilidades para transacionar eram grandes, por 
muito tempo gozou de seu monopólio completo.  

O Banco efetuou essas trocas a taxas muito razoáveis. Diversos 
homens práticos, desde então, supuseram, porque o Banco tinha o 
monopólio do negócio e as taxas eram moderadas, portanto, o 
monopólio teria sido a causa da moderação. De jeito nenhum.  

No início, esse negócio de trocas era bastante limitado. O Banco 
estava muito desejoso de expandir seus negócios. Considerou o 
negócio de trocas conveniente e lucrativo. Para manter outras 
pessoas fora disso e absorver o todo, cobrava taxas muito 
moderadas.  

À medida que aumentava esse negócio, também aumentava o 
capital ativo do Banco, pois as ações públicas detidas pelo Banco 
eram pagas de tempos em tempos. Esta era a forma mais vantajosa 
de empregar esse novo capital, investi-lo no crescente comércio de 
câmbio.  

Mas esse processo chegou ao fim em 1832, quando todas as 
ações públicas foram liquidadas, o capital do Banco tornou-se 
totalmente ativo e seus negócios foram estendidos ao limite máximo. 

Mesmo assim, o negócio de trocas domésticas não parava de 
crescer. Nos últimos dois ou três anos anteriores, esse aumento tinha 
sido realmente surpreendente.  

Embora vários bancos e firmas privadas tenham entrado no 
negócio, o aumento de capital nele empregado não acompanhou de 
forma alguma sua própria expansão. Daí a grande alta dos preços de 
câmbio. 

Mas esse assunto será explicado com mais detalhes em um 
capítulo subsequente. 

Foi uma sorte para o Banco dos Estados Unidos a experiência 
desastrosa dos aventureiros no setor bancário tenha induzido os 
responsáveis a recusar firmemente a concessão de licenças para 
bancos locais. Em consequência, o Banco dos Estados Unidos obteve 
quase o monopólio da circulação nesses estados. 
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Essa circulação monetária aumentou rapidamente com o 
aumento da população e dos negócios. O mesmo horror aos bancos 
particulares prevaleceu por algum tempo, nos estados do centro e do 
sul. Mas foi gradualmente superado. Daí homens políticos influentes 
começaram a procurar a concessão de cartas-patente para abrir 
bancos. 

Esta é a Era do Sistema do Fundo Safely de Nova York. Como 
muito se falou dele, pode ser explicado. Para proteger o povo em 
algum grau, contra os efeitos da falência de bancos, todos os bancos 
licenciados por Nova York, ou cujas cartas-patentes foram renovadas, 
foram obrigados a se submeter a certos regulamentos. Entre outras 
normas, contribuir para um Fundo de Segurança [tipo Fundo 
Garantidor de Crédito] do qual, caso algum desses bancos falisse, 
suas Notas seriam resgatadas. 

Esse esquema pode servir para agradar e acalmar o povo, mas 
não atinge a raiz do mal. Tinha o óbvio defeito de cobrar do honesto 
pelos pecados do fraudulento. 

Na Nova Inglaterra, onde o monopólio dos privilégios bancários 
sempre foi o menos completo e onde os bancos sempre foram mais 
bem administrados, eles continuaram aumentando, continuamente, 
como sempre fizeram desde sua primeira gênese. Isso ocorreu apesar 
de a mais árdua e amarga oposição por parte de todos os bancos 
existentes. 

No início de 1830, o número de bancos nos Estados Unidos 
ultrapassava duzentos e trinta e o capital bancário chegava a cento e 
vinte e cinco milhões de dólares. Desses bancos, cento e setenta, 
com capital de US$ 36 milhões, foram encontrados apenas na Nova 
Inglaterra. 

Agora chegamos a uma Nova Era na história comercial dos 
Estados Unidos. Começando com o ano de 1831, e em seis anos a 
partir de então, o comércio exterior dos Estados Unidos dobrou. O 
comércio interno mais que dobrou. O capital bancário e os negócios 
bancários e de trocas domésticas mais do que dobraram. Os preços 
dobraram em muitos casos e aumentaram muito. Os juros do 
dinheiro aumentaram com os preços, até ultrapassar qualquer coisa 
conhecida nos Estados Unidos, desde aquele período de prosperidade 
comercial, precedente ao embargo de 1807. 
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A grande pressão no mercado monetário, produzida pelo alto 
valor do dinheiro, foi confundida por muitos homens práticos, cuja 
experiência não se estende além do pânico de 1818-19, se era um 
sinal de crise comercial. Eles suspiravam pela ruína do país, no exato 
momento de sua maior prosperidade.  

Eles sempre estiveram acostumados a preços baixos. 
Consideravam os preços baixos algo natural. A ascensão em vigor 
certamente não era natural, devia ser produzida pela especulação, 
pela emissão de notas bancárias, pelo overtrading ou por alguma 
outra daquelas razões verbais pelas quais os homens práticos 
explicam coisas para as quais são incapazes de entenderem.  

Mas o que era mais desconcertante para esses pensadores era 
o fato estranho e inexplicável de, embora o dinheiro estivesse com 
acesso tão difícil, os preços continuavam subindo... e continuavam 
subindo. Isso era contrário a todas as suas experiências. Eles 
esperavam com medo e tremendo pelo desenvolvimento final desse 
fenômeno maravilhoso. 

Para acalmar suas apreensões, permita-me observar as 
pressões no mercado monetário, ou seja, a dificuldade de pedir 
dinheiro emprestado e a necessidade de pagar um preço alto por ele, 
são produzidas por duas causas perfeitamente distintas e quase 
diametralmente opostas. 

Uma dessas causas é a desconfiança comercial, decorrente de 
um curso de negócios não lucrativos. Tal negócio não pode durar 
muito tempo, sem exaurir o capital de quem nele se dedica. Por fim, 
começam as falhas. 

Todos sabem quando todos estão perdendo dinheiro. Assim, 
claro, todo corpo tem medo de todo corpo, não quer confiar e não 
quer emprestar. Esse estado de coisas interrompe os negócios e 
derruba os preços. 

Os juros reais do dinheiro são, de fato, mais baixos do que 
nunca, mas aqueles com desejo de tomar um empréstimo têm de 
pagar um prêmio de seguro muito pesado contra o risco de sua 
própria insolvência. Não é fácil encontrar um credor – e é necessário 
tentá-lo com uma oferta de alto juro.  
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Uma pressão desse tipo invadiu os Estados Unidos em 1818-19. 
Uma pressão semelhante foi experimentada em todas as cidades 
comerciais, em 1825. E outra ainda ocorreu em toda a Nova 
Inglaterra em 1828-29.  

Este é o único tipo de pressão com o qual a maioria de nossos 
atuais homens práticos teve até recentemente qualquer 
conhecimento. Claro, sua experiência dando o limite de seu 
conhecimento, eles imaginam ser o único tipo de pressão. 

No entanto, existe outro tipo, muito diferente. É produzido pela 
escassez de capital e a consequente necessidade de pagar um alto 
preço por ele. Como a prosperidade dos negócios cria uma demanda 
por capital e a torna escassa, ela é produzida pela prosperidade dos 
negócios. Por isso, é sempre e necessariamente atendido por preços 
altos e crescentes e por esse critério pode sempre ser distinguido. 

Essa pressão no mercado monetário existiu em todos os 
Estados Unidos, durante todo o período de 1793 a 1808. Outra 
pressão do tipo vinha ocorrendo gradualmente nos últimos cinco 
anos. Ela era sentida naquele momento em todo o país. 
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Capítulo XVIII.  
A polêmica envolvendo o re-charter do Segundo 

Banco dos Estados Unidos.  
Pânico de 1833–34. 

Na rápida carreira de prosperidade pela qual o país tinha sido 
conduzido, nos seis anos anteriores, houve uma parada repentina e 
algo como um retrocesso durante o final de 1833 e o início de 1834. 
Esse evento é comumente conhecido como Pânico de 1833-34. 

A história desse pânico é ao mesmo tempo curiosa, instrutiva e 
divertida. Até agora, foi tratada apenas por partidários políticos 
fervorosos, escrevendo para efeito político e totalmente independente 
da ciência ou da verdade. 

Mas é hora de a honestidade e o bom senso terem permissão 
para falar uma palavra sobre o assunto. 

Os sucessores daquele partido político pelo qual o Segundo 
Banco dos Estados Unidos fora licenciado, pelo menos quem afirmava 
ser sucessor, pois tinha havido diversas cismas na igreja política, 
permaneceu no poder até 1829. Durante todo esse período, houve a 
mais perfeita harmonia e bom entendimento entre o governo e o 
Banco. 

Mas de repente rompeu um acontecimento inesperado, o 
mesmo acontecido no caso do primeiro Banco. Era o mesmo passível 
e quase certo de acontecer no caso de todo banco considerado uma 
instituição nacional ou pública, ou que esteja ou possa estar, de 
alguma forma, ligado à política partidária.  

Ocorreu uma mudança na administração pública nacional, mas 
ela não se estendeu ao Banco. O novo governo era de um outro 
partido com proposta de política diferente da anterior, enquanto os 
controladores do Banco permaneciam afiliados ao outro partido. 

Infelizmente, para o Banco, seu estatuto estava prestes a 
expirar. A posse da carta-patente era de fato um privilégio, e assim 
considerada por todas as pessoas influentes.  
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Ora, ele devia ser pouco versado na história da política norte-
americana, quem não sabe, quando um partido político dominante 
reivindica todos os privilégios, cujo poder do governo está em os 
conceder, como parte dos espólios legítimos de vitória política, de 
fato, como sua única propriedade.  

Sem tentar intrometer-se no gabinete e nos segredos do 
partido, ainda não desenvolvidos, ousarei afirmar, as mensagens do 
presidente, e outros documentos públicos, contêm evidências 
suficientes para satisfazer qualquer homem franco. Os líderes do 
partido dominante logo resolveram recusar uma nova carta-patente 
ao antigo Banco, não porque se opusessem abstratamente a um 
Banco de caráter nacional, mas sim com o propósito de criar um novo 
Banco, cujas ações poderiam ser compartilhadas entre seus amigos e 
partidários. 

Nesse projeto, não descubro nada de criminoso. É mais 
amplamente justificado pela prática de todos os nossos corpos 
legislativos, sem exceção, os quais sempre tiveram o hábito 
constante de limitar a concessão de licenças bancárias a pessoas 
influentes do partido político dominante. 

Foi mais ou menos abertamente encorajado, por numerosos 
capitalistas em todas as cidades norte-americanas, porque não 
tinham ações no antigo Banco, mas esperavam ter alguma permissão 
no novo. Embora muitas dessas mesmas pessoas, quando 
descobrissem ser impossível conseguir um novo banco, 
considerassem adequado se apresentar como os mais firmes e 
veementes defensores da mesma instituição com a pretensão de a 
destruir. 

O Primeiro Banco dos Estados Unidos havia muito previsto o 
destino esperado. Não foi um grande esforço conseguir uma recarga 
e ser submetido ao seu destino com a apatia do desespero. Não foi 
assim no caso do Segundo Banco. Confiante em sua riqueza, sua 
influência, sua popularidade e o peso do talento engajado ao seu 
lado, ele desafiou seus inimigos e entrou em campo contra eles. 

Há muitos motivos pelos quais o Banco esperava ter sucesso. 
Nos anos anteriores, ele havia sido conduzido com habilidade distinta 
e seu crédito havia se tornado bem estabelecido em todo o mundo 
mercantil. Fornecera ao país ao leste uma moeda sólida e estável, e 
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se recomendara às boas graças de muitas pessoas mais hostis aos 
bancos em geral.  

Seu negócio era tão extenso a ponto de grande número de 
pessoas dependentes dele para empréstimos terem sido levadas a 
sustentá-lo, tanto por juros quanto por afeição. O Banco recebeu 
grande crédito para si mesmo pela regulamentação da moeda, e pela 
economia e sucesso com o qual conduzia os negócios de câmbio 
doméstico.  

Na verdade, adquiriu opiniões valiosas de todos os tipos de 
pessoas. Argumentou-se com força irresistível: se um Banco Nacional 
fosse necessário, na época parecia ser admitido por todas as cabeças 
relevantes, seria muito melhor continuar o antigo em lugar de criar 
um novo banco, meramente por causa de uma nova distribuição do 
estoque de ações. Ele tinha sido experimentado e aprovado. 

Com base nessas e em outras razões, e com a ajuda de seus 
amigos e adeptos do Congresso, para não dizer de seus defensores 
pagos, o Banco conseguiu obter a aprovação de uma lei por ambas as 
Casas, para prorrogar seu regimento, em termos muito favoráveis. 
Mas esse ato foi derrotado pelo veto presidencial.  

Como os oponentes da recarga ainda estavam determinados a 
ter um banco próprio, esse veto foi fundamentado no argumento de 
como o contrato do banco ainda tinha quatro anos para vigorar, era 
muito cedo para decidir sobre sua prorrogação. 

Agora era perfeitamente evidente: o Banco deveria derrubar a 
administração pública, ou essa administração governamental 
derrubaria o Banco. As eleições estavam começando e ambos os 
partidos apelaram ao povo. 

O Banco, tendo entrado de forma justa na arena política, 
decidiu não deixar nenhum meio de tentar a vitória. Os serviços e a 
boa vontade dos principais editores do país eram garantidos por 
empréstimos a condições favoráveis, ou mimos sob a forma de 
pagamentos por impressão.  

A North American Review foi paga e o American Quarterly foi 
alistado ou então inscrito como voluntário. O principal advogado do 
Banco fez discursos e realizou reuniões políticas em todo o país. O 
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Banco imprimiu e distribuiu um grande número de panfletos em sua 
própria defesa – e atacando a administração pública. 

A outra parte na disputa não ficava atrás. Os líderes viram 
como seria difícil satisfazer o povo, caso um Banco Nacional existisse, 
o antigo banco não seria tão bom quanto o novo. Com o coração 
pesado, eles renunciaram à ideia de obter um Banco para si.  

Mas, embora obrigados a desistir de qualquer esperança de 
espólio de vitória, eles ainda lutaram, não menos ardentemente, pela 
existência e vingança. Eles recuaram e se entrincheiraram por trás do 
velho argumento constitucional. Ele havia sido a principal objeção ao 
primeiro Banco Nacional.  

Alguns deles começaram a denunciar todos os bancos, como 
nada mais fossem senão fraudes notórias, e a se apresentar como os 
campeões entusiastas de uma moeda de ouro. Enquanto isso, outros 
limitaram suas objeções principalmente ao Banco Nacional.  

Eles declararam ele ser um mamute e um monstro, pronto para 
engolir a substância do povo e devorar suas liberdades. Não contente 
com essas acusações levianas, mais ruidosas do que substanciais, 
manifestou-se uma tendência maligna para arruinar o crédito do 
Banco. 

Sua solvência foi declarada duvidosa. Os relatos mais 
caluniosos foram espalhados no exterior sobre esse assunto. Algumas 
tentativas tolas foram feitas para interromper as operações dos 
ramos distantes. 

A batalha foi travada, em ambos os lados, com igual coragem e 
com igual desprezo pelas regras comuns da moralidade vulgar. Mas a 
vitória, ou vitória aparente, ficou com o governo eleito.  

Na verdade, ambas as partes foram derrotadas. Enquanto 
lutavam juntos pelos privilégios exclusivos de um banco, esses 
privilégios exclusivos foram abolidos. Abriu-se um espaço para 
competição livre com a esperança de o País sair ganhando. 

No curso dessa disputa política, as paixões de ambos os 
partidos – de situação e de oposição – estiveram altamente irritadas. 
Os líderes do partido prevalecente juraram, em sua ira, durante o 
resto de sua existência, o Banco não deveria gozar de nenhum 
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privilégio e nenhum lucro, do qual eles tinham o poder de privá-lo. 
Daí a Remoção dos Depósitos Públicos no verão de 1833. 

Apesar de tudo o que foi dito em contrário, esse ato do 
presidente foi claramente legal. Se nos lembrarmos, o estatuto do 
Banco expiraria em menos de três anos, logo seria necessário 
arranjar oportunamente algum outro sistema para a guarda e 
desembolso das moedas públicas. Assim, a maioria estaria inclinada a 
declarar essa celebrada remoção de direitos não ser apenas um ato 
de punição, mas também ser um ato de prudência. 

Parece, entretanto, isso não ter sido previsto na diretoria do 
Banco. Não produziu nenhum pequeno alarme ali. Esse alarme não 
era irracional.  

Nos últimos três anos, os negócios do Banco foram 
grandemente ampliados e sua circulação e empréstimos aumentaram 
muito. Posteriormente, foi acusado ao Banco de ter concedido seus 
empréstimos apenas para efeito político e para comprar amigos.  

Talvez seja natural os políticos prestarem contas de tudo por 
razões políticas. Mas não é menos verdade, mesmo com os esforços 
conjuntos de todos os políticos do universo, não poderiam manter 
uma única Nota do banco em circulação caso ela não fosse exigida 
pelas necessidades de negócios da comunidade.  

Quem considera o grande aumento de negócios, no período em 
questão, perceberá o verdadeiro motivo pelo qual o Banco concedeu 
seus empréstimos. O aumento da demanda no país por um meio de 
circulação permitiu-lhe manter mais Notas em circulação. 

A inesperada paralisação de seus meios circulantes, provocada 
pela remoção dos depósitos, e a conhecida e amarga hostilidade do 
governo, deixaram o Banco apreensivo com uma corrida bancária e 
temeroso de suas consequências. Para se preparar para o pior, 
recorreu imediatamente àquele expediente usual, mas sempre cruel, 
uma redução imediata dos empréstimos. 

O progresso dos negócios criou uma forte demanda por capital. 
O dinheiro já começava a ficar apertado, quando a súbita retirada de 
acomodações por parte do Banco produziu uma pressão repentina. 
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Essa pressão produziu um certo grau de alarme. Dadas todas 
as pressões pelas quais aquela geração de mercadores já tinha 
alguma experiência, elas eram do tipo causadas por, e indicavam, 
uma condição inadequada de negócios. 

O cerceamento do Banco Nacional foi seguido por um 
cerceamento por parte dos bancos locais, necessário em algumas 
partes do país onde os bancos, no gozo de um monopólio local, 
tinham uma circulação muito ampla. O meio circulante era muito 
necessário por parte de alguns daqueles bancos.  

Tinham motivos para temer a hostilidade do Banco Nacional. 
Mas isso foi causado em algumas partes do país, particularmente na 
Nova Inglaterra, ou pelo menos agravado, não tanto por qualquer 
necessidade real, mas por aquele espírito de obediência servil e 
submissa com o qual os bancos locais há muito tempo haviam sido 
treinados e ensinados a seguir os movimentos e ser governado pelos 
sinais do “senhor no posto mais alto de almirante da frota”: a 
Autoridade Monetária. 

A pressão aumentou. O Banco declarou ter sido totalmente 
causado pela remoção dos depósitos. Essa medida de racionamento 
do crédito tornou-se objeto de protesto enérgico por parte dos 
mercadores.  

A oposição ao governo ganhou nova coragem. Seus líderes 
reuniram-se em conselho e decidiram-se a aproveitar o atual estado 
de entusiasmo da mente do público para fazer um ataque 
desesperado contra seus inimigos. 

Mais uma vez, o estandarte do Banco flutuou alto no ar, e um 
bando valente, se reunindo de longe e de perto, gritou pelo resgate. 
Para reunir a coragem e o entusiasmo dessa esperança desamparada, 
atingindo até o ponto do desespero, foi considerado necessário 
agravar o pânico e a angústia por todos os meios possíveis.  

Reuniões públicas foram realizadas, discursos foram feitos, 
resoluções foram aprovadas, os jornais fervilhavam com os apelos 
mais emocionantes e inflamados. Domingos e dias úteis, era tudo um 
tempo contínuo.  
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Longas listas de fracassos foram exibidas ostensivamente. As 
histórias mais terríveis foram contadas sobre a taxa de juros. Mesmo 
os mais ousados ficaram mais ou menos alarmados.  

Este alarme produziu seu efeito natural: os preços caíram e os 
negócios pararam. Portanto, as questões permaneceram iguais, 
enquanto o Congresso continuou em sessão.  

Mas a firmeza ou obstinação do presidente da República, e a 
firmeza de seus partidários políticos, provaram ser páreo forte para o 
violento ataque dos agressores. Apesar da deserção de vários oficiais 
no alto comando e de vários esquadrões de base, o presidente obteve 
uma vitória, não menos sinalizando a respeito da coragem do 
generalato, em lugar daquela vitória em Nova Orleans, pela qual ele 
era devedor de sua eleição subsequente. 

O Congresso suspendeu sem conceder nada daquele alívio, pelo 
qual alguns jornais aconselharam o povo a fazer cumprir na ponta da 
baioneta! A partir do momento do adiamento, o pânico chegou ao fim 
e os negócios rapidamente recuperaram sua antiga vivacidade.  

É verdade os esforços extenuantes terem sido feitos para 
manter o alarme até depois das eleições do outono. Mas a notável 
derrota experimentada naquela ocasião completou a derrubada e a 
dispersão do partido do Banco. 

Nesse ínterim, porém, uma revolução política inesperada 
ocorrera na Pensilvânia. O Banco, humilhado por suas derrotas, 
contentou-se em renunciar à revogação de privilégios exclusivos e 
desejou prolongar sua existência como Instituição do Estado. Ele 
comprou um alvará da legislatura da Pensilvânia por um preço muito 
alto, totalizando quase seis milhões de dólares. 

Como banco estatal, não possuía nenhum daqueles privilégios 
exclusivos capazes de manterem sua existência como banco nacional, 
tão questionável. A indústria do país necessitava muito do apoio pelo 
qual tinha competência para conceder.  

Ele estava exatamente no solo de qualquer outro banco 
estadual. Aqueles cujo julgamento era influenciado pelo 
conhecimento e pela razão, desejariam a ele uma libertação segura 
dos ataques ferozes de seus inimigos, tanto aqueles influenciados 
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pela malícia raivosa do ódio político, quanto aqueles esperançosos de 
chegar ao cargo administrativo e honrar com a ajuda contra um 
pânico e a cruzada contra ele. 

Aqueles agressores, de longe em maior número, estavam mal 
orientados porque estão mal informados. Sua ignorância e seus 
preconceitos foram transformados em cavalos espreitadores das 
paixões e interesses de outros homens. Aquele a quem odiamos 
pessoalmente, como o rei, por exemplo, como cidadãos privados 
devemos acolher e proteger como uma instituição nacional. 
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Capítulo XIX. 
Estado da Indústria e Comércio nos Estados Unidos 

na Primeira Metade do Século XIX 

O pânico de 1833-34 foi meramente uma interrupção acidental 
e temporária, produzida não pelo curso do comércio, mas pelo curso 
da política. Os negócios logo retomaram seu vigoroso progresso. 

Sua expansão, nos dois anos anteriores, foi surpreendente. 
Com exceção de algumas partes dos Estados do Sul, um novo espírito 
empresarial e industrial parece ter permeado todos os cantos da 
União.  

Isso foi sentido em todas as aldeias. Algumas cidades com 
populações consideráveis foram quase totalmente construídas dentro 
desse período. Novos canais, ferrovias e outras empresas 
semelhantes, foram realizados em todos os lugares.  

O governo vendeu mais terras públicas nesses dois anos em 
comparação a todo o período anterior, desde a aprovação da 
Constituição. Grandes extensões dessas terras estavam sendo 
rapidamente conquistadas dos nativos e logo cultivadas.  

Algumas especulações selvagens e visionárias sem dúvida 
aprisionaram os ignorantes e incautos, mas uma grande parte dos 
novos empreendimentos pareciam ser de natureza sólida e 
substancial. Com certeza se mostrariam lucrativos, no desempenho 
final, se não para os fundadores, pelo menos para aqueles substitutos 
em seus lugares. 

Para entender a causa e a origem desse estado de coisas, é 
necessário olhar para trás. 

A história comercial dos Estados Unidos, desde a adoção da 
Constituição federal até a Guerra Civil (1861-1865), pode ser dividida 
em quatro períodos.  

De 1792 a 1808, o comércio e a agricultura do país, gozaram 
do estímulo artificial de uma guerra europeia, e os lucros tanto de 
mercadores quanto de fazendeiros foram muito grandes.  
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De 1808 a 1818, o comércio exterior foi fortemente obstruído e 
reduzido, mas isso foi em grande parte compensado pelo estímulo 
artificial dado às manufaturas domésticas pelo embargo, o não-
intercâmbio, a guerra e os direitos duplos, e pelo mercado interno 
para os produtos agrícolas assim criados, ao qual deve ser adicionado 
o gasto do governo de mais de cem milhões no prosseguimento da 
guerra, e a excitação ilusória e a aparente prosperidade produzida no 
final deste período por uma moeda em depreciação.  

De 1819 a 1831 foi um período de letargia comparativa, 
durante o qual os Estados Unidos e o mundo do comércio em geral 
foram se adaptando gradualmente, não sem alguns espasmos 
ocasionais, produzidos pela impaciência lutadora dos mercadores à 
espera de vastas mudanças causadas por uma paz universal.  

Mas, durante todo esse tempo, a população vinha aumentando 
gradativamente, tanto na Europa quanto na América. Junto com a 
população, cresciam o consumo e a demanda. Os efeitos desse 
aumento começaram a se manifestar claramente tanto nos Estados 
Unidos quanto no exterior, no decorrer de 1831.  

Desde então, de 1831 a 1861, podemos reconhecer uma Nova 
Era na história comercial da América. Não se deve supor os negócios 
terem continuado com a mesma rápida progressão pela qual os 
últimos seis anos foram marcados. Naquele período, grandes somas 
de capital estrangeiro fluíram sobre a América.  

A partir de uma comparação das exportações e importações, 
essa entrada de capital do exterior pode ser estimada em mais de 
cem milhões de dólares. Uma fuga tão constante, junto com a 
melhora nos negócios em toda a Europa, aumentou a taxa de juros 
lá. Esse aumento faria cessar aquela maré fértil, senão de outra 
forma o Banco da Inglaterra tentaria em vão deter. 

Mas, embora seu progresso não fosse já tão rápido, os negócios 
continuaram. A menos que a guerra voltasse, novamente, para 
amaldiçoar a terra e barbarizar seus habitantes, a ciência e a 
indústria da Nova Era acumulariam reservas de riqueza e meios de 
conforto e prazer até então desconhecidos. 
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Capítulo XX.  
Bancos no Continente Europeu 

Após a explosão do Royal Bank do Sr. Law, a ideia de uma 
instituição bancária nacional não encontrou qualquer apoio na França, 
enquanto o antigo regime monarquista existisse. O povo não confiava 
no governo do rei, nem teriam qualquer confiança em uma instituição 
da qual o monarca era parceiro. 

Mas, depois, várias empresas bancárias privadas foram 
estabelecidas em Paris. Elas emitiam notas bancárias, imitando os 
bancos privados da Grã-Bretanha. 

As três principais instituições desse tipo eram a Caisse d’ 
Escompte, a Comptoir e a Factorerie. Havia vários estabelecimentos 
menos importantes, atuando no mesmo princípio. 

Os bancos maiores eram movidos pelo ciúme dos menores e 
pelo desejo de assegurar um monopólio para si, tão evidente na 
história dos bancos, tanto na Inglaterra, quanto na América. É 
principalmente esse sentimento ao qual o Banco da França devia sua 
existência.  

Por uma lei do 24º Germinal, ano XII (1804), os três bancos 
privados acima mencionados foram consolidados no Banco da França, 
ao qual foi conferido o privilégio exclusivo de emitir Notas para 
circular como dinheiro. Mas esse privilégio exclusivo só foi adquirido 
cedendo ao governo uma grande participação na gestão do Banco. 

O capital original deste banco era de quarenta e cinco milhões 
de francos, ou acima de nove milhões de dólares. Mas em 1807, o 
capital foi duplicado. 

Logo depois, adquiriu o privilégio de estabelecer ramos 
provinciais. 

Este banco era contratado pelo governo francês para cobrança 
da receita pública e na gestão da dívida pública. Foi modelado após o 
Banco da Inglaterra, mas diferia dele por ser uma instituição muito 
menos independente.  
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Pode-se dizer: o governo inglês, em certo sentido, estava sob o 
controle do Banco da Inglaterra. Enquanto isso, o Banco da França 
estava totalmente sob o controle do governo francês. Seu alvará 
expiraria em 1844. 

Bancos bastante baseados no mesmo princípio foram 
estabelecidos em Viena e São Petersburgo. 

Somente a partir da paz de 1815, colocando fim na Guerra 
Napoleônica, o comércio e a indústria produtiva em geral começaram 
a ser devidamente valorizados no continente europeu. A Revolução 
Francesa de 1830, embora possa ser subestimada pelos defensores 
mais zelosos dos direitos populares, foi certamente um grande passo 
no progresso diante dos preconceitos feudais e da ignorância em 
direção às ideias dos tempos modernos.  

Desde aquele evento, a indústria comercial e manufatureira foi 
elevada na França ao nível das artes liberais. Entre os homens 
envolvidos nesses empregos seus governantes e legisladores foram 
procurados e encontrados. 

As grandes vantagens obtidas por bancos e as facilidades para 
os negócios bancários, eles podiam permitir, já tinham sido 
desenvolvidas, de maneira imperfeita, pela experiência da Grã-
Bretanha e da América.  

Eles serão explicados, teoricamente, na parte seguinte deste 
tratado, no qual será dado um parecer sobre os males surgidos dos 
bancos, na verdade, surgidos de uma falsa teoria do sistema 
bancário. Essa mesma falsa teoria produtora desses males operou, ao 
mesmo tempo, para diminuir grandemente as vantagens conferidas 
por uma circulação de Notas Bancárias em âmbito nacional. 

O povo francês, realmente, estava empregando toda sua 
sagacidade em questões de Economia Política. Não contentes em 
fazer do comércio uma arte liberal, procuram elevá-lo à dignidade e à 
certeza da Ciência.  

As vantagens decorrentes da circulação de uma nota de banco, 
fundada na livre competição no setor bancário, não duraram muito 
tempo. 
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PARTE SEGUNDA. 
UMA DEMONSTRAÇÃO  

DAS VANTAGENS E DA NECESSIDADE DE  
LIVRE CONCORRÊNCIA NO NEGÓCIO BANCÁRIO 
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Introdução 

Quanto aos negócios bancários, existem duas perguntas de 
interesse e importância. 

Primeiro, qual sistema bancário é mais vantajoso para o 
público? 

Em segundo lugar, como os bancos podem se tornar mais 
lucrativos para os acionistas? 

A segunda dessas questões foi exaustivamente estudada e é 
perfeitamente compreendida pela maior parte dos diretores de 
bancos. A teoria bancária predominante diz respeito apenas a essa 
questão.  

Essa teoria se baseia na experiência e na prática do Banco da 
Inglaterra. Ela guia as operações bancárias nos Estados Unidos. 

A primeira questão, certamente a mais importante das duas, 
dificilmente foi considerada digna de nota. Os diretores de banco 
estão satisfeitos em cuidar de si próprios. O interesse público tem 
sido pouco pensado. 

Apresentarei primeiro um esboço da teoria convencional do 
sistema bancário, junto com as principais objeções às quais ela está 
sujeita. Em seguida, passarei a apresentar uma nova teoria, cujo 
principal objeto em vista é o benefício do público. Concluirei com 
algumas observações sobre um Banco Central ou Nacional. 
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Capítulo I.  
Teoria Bancária Convencional no Século XIX 

A primeira coisa é conseguir um alvará. O concedido pelo 
Governo Geral, com privilégios exclusivos estabelecidos através de 
uma cláusula proibitiva de concessão de permissão a qualquer outro 
banco, é considerado o melhor de todos. Mas tal carta-patente é algo 
não tão fácil de ser obtida. 

A segunda opção é criar um banco em nível estadual, no qual o 
governo da Unidade Federativa fica com uma parte das ações. Se 
possível, vale propor uma cláusula onde proibe a concessão a 
qualquer outro banco dentro do Estado. Mas se tal exclusividade não 
for possível, um simples contrato, mesmo sem quaisquer privilégios 
exclusivos, deve ser felizmente aceito. 

É muito desejável, entretanto, nenhum outro banco ser 
permitido no condado, cidade, vila ou vila onde o novo banco estiver 
estabelecido. Todos os bancos existentes devem se unir, em todas as 
ocasiões, em um protesto solene contra a criação de quaisquer novos 
bancos. Devem denunciar com uma só voz: a multiplicação de 
pequenos bancos, como fossem pequenas lojas de barbear, é 
prejudicial à moeda, causa flutuações no comércio, produz escassez 
de dinheiro! 

Para obter uma carta-patente, é necessário ter boas relações 
com o legislador responsável. Opositores obstinados podem ser 
silenciados pela promessa de um certo número de ações. Se forem 
muito obstinados, podem ser acionistas sem sequer pagar por elas. 

Devidamente preparada, a petição deverá ser apresentada ao 
legislador, indicando o bem público exigir a constituição de um banco 
no município dele. Para prová-lo, deve ser anexada à petição uma 
lista tão longa quanto possível de reinvindicações dos lojistas, 
fabricantes, negociantes, etc.  

A petição pode terminar com promessa de um grande florescer 
sobre o lugar com o crescimento do negócio e importância da cidade. 
O banco deve ser solicitado a se instalar apenas em terreno público. 
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Nenhum sussurro deve ser dado a respeito dos lucros esperados 
pelos peticionários. 

Se a petição for recebida friamente, pode ser bom revisar a 
lista privada de acionistas e adicionar os nomes de vários 
legisladores. 

Se ainda assim fracassar a petição, é um bom plano formar 
uma combinação com os amigos e fazê-los peticionários de alguns 
outros bancos. E daí empurrar o todo em sucessão por meio daquele 
engenhoso artifício comumente conhecido pelo nome de log-rolling. 

Se nada melhor puder ser feito, contate algum político influente 
para conseguir uma licença para você – e compense-o com um 
prêmio! 

Vamos agora supor uma carta-patente ser obtida. O capital em 
ações deve ser pago pelos investidores diretamente em espécie ou as 
contas correntes de bancos pagadores devem estar também 
lastreadas em espécie. Esse capital, digamos, é um milhão de 
dólares. 

Problema. Tendo um capital de um milhão, como o banco 
poderá emprestar dois milhões ou mais, de modo a fazer dividendos 
de 12% ou 15%? 

Solução. Colocar em circulação um milhão de Notas Bancárias, 
senão mais. O banco pode então emprestar um milhão em moedas 
ou nas Notas de outros bancos, e um milhão ou mais em suas 
próprias Notas.  

Para resgatar essas Notas, quando apresentadas em seus 
guichês, é necessário manter em mãos uma certa quantidade de 
espécie. Mas como os juros não recebidos sobre essa espécie são 
perdas mortais para o banco, quanto menor for a soma mantida em 
reserva, melhor [o custo de oportunidade]. 

Agora é óbvio: quanto menos bancos existirem, maior a 
quantidade de Notas cada banco existente será capaz de circular. 

Como expliquei na primeira parte deste Tratado, a circulação 
total de todos os bancos é limitada pela quantidade de meio 
circulante necessitado pelo país. Suponha a circulação total dos 
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Estados Unidos chegue a duzentos milhões de dólares, suponha um 
Banco Nacional com um capital de dez milhões e nenhum outro banco 
permitido no país. 

Esse único banco poderia emprestar e circular duzentos milhões 
de Notas. Suponha ele manter em seu cofre-forte até cinquenta 
milhões em espécie metálica e ainda assim ser possível render 
dividendos de 100%. Que negócio encantador!  

Se outro banco fosse autorizado, provavelmente dividiria a 
circulação igualmente, e diminuiria os lucros do primeiro banco quase 
pela metade. Um terceiro banco diminuiria os lucros dos outros dois. 
Portanto, o mesmo ocorreria de um quarto, um quinto, etc.  

Esta afirmação torna muito claro, de acordo com os princípios 
dessa teoria agora explicada, quão sagrado é o dever da parte de 
todos os bancos existentes em se opor por todos os meios à criação 
de quaisquer novos bancos. Na verdade, serão apenas rivais, 
ansiosos por compartilhar e certamente diminuir os lucros do sistema 
bancário. 

Agora, supomos nosso banco estar flutuando em plena maré de 
experiências bem-sucedidas: empréstimos, dois milhões; circulação, 
um milhão; depósitos, duzentos mil; espécie, cem mil; dividendo, 
10%; ações, 50% acima do valor nominal. 

Subitamente, diante desse estado feliz de acontecimentos, o 
dinheiro começa a ficar apertado. Talvez os negócios não tenham sido 
tão lucrativos, como se esperava, e a confiança esteja abalada.  

Por exemplo, se a colheita falhou, algum ramo particular da 
manufatura não teve sucesso, uma guerra ou um embargo ameacem 
interromper os negócios e impedir o curso normal do comércio 
internacional, seria o caso de manter a fleuma. Mas talvez algum 
banco rival ou partido político tenha achado conveniente, para seus 
próprios objetivos, entrar em (ou provocar) pânico.  

Pode também, simplesmente, surgir uma demanda acidental e 
transitória de espécie para exportação [ou fuga de capital]. Por uma 
causa ou outra, tais coisas ocorrem constantemente. Daí nossas 
Notas Bancárias chegam aos guichês, a espécie é exigida no resgate. 
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Se não atender esse saque algo como uma corrida bancária começa 
ou pelo menos ameaça começar.  

Os diretores se reúnem em grande alarme. O que é para ser 
feito?  

O caso é claro. Todos os descontos devem ser recusados, 
continuamente, e nossas Notas não devem ser pagas no próprio 
banco. Nada deve ser reemitido. As Notas de outros bancos devem 
ser enviadas, tão rápido quanto forem recebidas, para exigir saque 
em espécie. Justifica-se para nosso banco ter os meios para 
reabastecer seus cofres vazios.  

Nossa circulação deve ser diminuída em um décimo, um quarto, 
ou ter um terço, no máximo metade de antes, de acordo com as 
circunstâncias. Isso só pode ser feito recusando-se todos os 
descontos.  

Se a corrida bancária continuar, devemos continuar recusando 
descontos de letras comerciais até nossa circulação ser reduzida a 
quase nada. Se esse ponto for atingido, o banco estará fora de 
perigo. 

Vejamos agora os efeitos dessa operação sobre os clientes do 
banco. A, B, C, D e outros obtiveram refinanciamentos, com base nos 
quais compraram mercadorias, montaram fábricas, construíram 
navios e entraram em diversas especulações.  

Essas acomodações bancárias eram renovadas de tempos em 
tempos, como uma coisa natural. Assim, os tomadores de 
empréstimos continuaram, como imaginavam, indo bem e ganhando 
dinheiro.  

Mas a interrupção repentina e inesperada de seus descontos 
envolve-os nos maiores constrangimentos. Eles acham impossível 
cumprir seus compromissos. Os mercados falham – e eles entram em 
falência.  

Seu fracasso causa outras falhas de mercado. Isso choca a 
confiança do público. Negócios são interrompidos. Os preços caem. A 
propriedade é sacrificada. Falências são multiplicadas. Mas pouco 
importa, afinal salvamos o banco!  
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E nós, os diretores do banco, embora tenhamos recusado 
atender todos os clientes, fomos induzidos, de vez em quando, a 
descontar Notas uns para os outros. Com o dinheiro assim obtido, 
compramos propriedades a preços baixos. À medida que os negócios 
se recuperam, nossos bolsos começam a ficar pesados. 

Em pouco tempo, os negócios revivem. Terminado o fracasso, a 
confiança é restaurada. Os preços baixos são uma tentação de 
compra. O capital é necessário, para esses e outros propósitos, e 
novos pedidos de descontos são feitos.  

Descontos são concedidos. Nossa circulação de Notas, 
empréstimos, dividendos e até o prêmio sobre a oferta inicial de 
nossas ações voltam ao antigo limite – ou talvez vão além dele.  

Mas, mais cedo ou mais tarde, uma demanda por espécie pode 
voltar a nos aborrecer. O mesmo sistema de contrações é utilizado. E 
é o acompanhado pela mesma ruína dirigida aos demais indivíduos. 
Mas o banco permanece salvo como antes. 

Se acontecer, no entanto, de termos um Conselho de 
Administração, especialmente, ávido por lucro, ou muito confiante em 
sua própria sorte, necessitando de descontos para seus membros, ou 
então terno ou meigo no relacionamento com os clientes do banco, 
isto é perigoso! Se, por qualquer outra razão, negligenciarem com o 
recurso imediato, em casos de perigo, de tomar o amargo remédio 
ortodoxo da restrição repentina ou parada súbita, o destino do banco 
é certo: a falência!  

A corrida bancária é um daqueles distúrbios provocados por 
galope incontrolável dos clientes ou “estouro da manada”. Requerem, 
igualmente, a aplicação de um remédio instantâneo. 

O atraso de uma única semana ou mesmo de um único dia 
pode ser fatal. Se a espécie está exaurida, o banco interrompe o 
pagamento. 

Após o acordo final para seus negócios, ele pode acabar sendo 
perfeitamente solvente. Mas muitos daqueles dependentes dele, para 
renovação de empréstimos, estarão arruinados por sua paralisação.  

Os detentores de suas Notas, incapazes ou muito impacientes 
para esperar, são geralmente obrigados, ou induzidos, a vendê-las 
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com grande desconto. Talvez elas sejam compradas pelos próprios 
agentes do banco emissor. 

Essa é, em termos gerais, com exceção da falência bancária, 
porque ela não ocorre com frequência, é a história de todos os 
bancos nos Estados Unidos. Mas mais especialmente daqueles bancos 
considerados os mais prósperos e cujo estoque de ações está acima 
do valor nominal do lançamento primário. 

Até agora, nos limitamos ao possível de ser chamado de 
aprendizado secreto dos diretores de banco. Mas o público deve ser 
acalmado e satisfeito. 

O público não-bancário tende a exigir, com certa ansiedade, de 
quem recebe os grandes dividendos? Questiona por qual razão alguns 
indivíduos favorecidos deveriam enriquecer com o privilégio de 
emprestar o mesmo dinheiro duas vezes, uma em forma de moeda e 
outra em forma de Notas? 

Colocados em questão, os diretores do banco passam a 
apresentar o seguinte pedido de desculpas e defesa. 

“É bem verdade”, dizem eles, “ganhamos dinheiro com o banco. 
Mais dinheiro em lugar do possível de se ganhar com qualquer outro 
investimento de mesmo capital. Mas a vantagem não se limita a nós. 
Estende-se tanto aos devedores como aos credores.  

Por meio de Notas de banco, podemos emprestar o dobro de 
dinheiro em vez do possível de ser em forma de moeda metálica. 
Ocorre o mesmo benefício para o país: uma criação real de capital.  

Trata-se, de fato, de pôr em atividade um capital até então 
adormecido. Onde a circulação consiste unicamente nas Notas 
Bancárias, há uma adição líquida ao capital do país, igual ou quase 
igual ao valor total dessas Notas.  

Suponha a circulação de Notas Bancárias dos Estados Unidos 
chegar a duzentos milhões. Em seguida, o sistema bancário faz uma 
adição líquida ao capital ativo do país, igual a duzentos milhões, 
descontando apenas a quantidade em espécie mantida pelos bancos.  

O ouro e a prata, de outra forma, seriam necessários para 
servir como moeda. Mas tão logo seu lugar seja suprido por emissão 
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de Notas Bancárias, eles se tornam meras mercadorias. Podem ser 
exportadas como fossem um valor equivalente em trigo ou fumo. 
Essa é a vantagem tirada pelo público dos bancos!” 

Observar-se-á o leitor esta afirmação peremptória estar longe 
de ser uma resposta completa às duas questões acima propostas. 
Mas, até onde vai seu alcance popular, não é apenas ilusória, ela é 
satisfatória e sólida.  

Na verdade, é o mesmo “argumento de autoridade” a favor das 
Notas Bancárias, tão claramente explicado e tão plenamente ilustrado 
na Riqueza das Nações de Adam Smith. Não pode ser refutado!  

Apesar de todo os fraudes, nos quais os bancos têm 
aproveitado a ocasião, não obstante os fins abusivos para os quais às 
vezes foram prostituídos, não obstante as graves calamidades 
frequentemente infligidas aos clientes, não obstante sua natureza 
confessadamente delicada e necessariamente perigosa – delicada e 
perigosa, quero dizer, de acordo com a teoria bancária agora em 
consideração –, é a percepção experimental deste fato, por parte da 
comunidade, o decisivo. Permite aos bancos resistir a todos os 
contratempos reais e a todas as objeções fantasiosas levantadas 
contra eles.  

Para continuar aumentando e se multiplicando, indo além do 
desejado por todos os seus outros inimigos, eles tiveram de enfrentar 
a fúria raivosa e desesperada com a qual todos os antigos bancos 
sempre lhes opuseram. Sempre caluniaram a respeito de todos os 
novos ingressantes na tentativa de acirrar a concorrência. 

A, B, C e D, pessoas empreendedoras, mas sem capital, sempre 
estiveram prontas e ansiosas para pedir emprestado. Elas estão 
dispostas a pagar pelo uso do capital e, se for possível obtê-lo, não 
se importam de onde vem ou quem recebe os juros. [A demanda e a 
contratação de crédito são, lembre-se, uma servidão voluntária.] 

É também vantagem pública A, B, C e D poderem tomar 
empréstimos [aumentar a capacidade produtiva e dar maior escala à 
contratação de empregados]. Se eles podem obter o dinheiro em 
casa, em vez de ir para o exterior pedir por ele, o país não é apenas 
um ganhador por sua parte nos lucros obtidos com seu uso, mas 
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também retém aquela parte a qual, de outra forma, iria para o 
exterior em pagamento de juros.  

Talvez essas pessoas, sendo pessoas de pouca propriedade, não 
pudessem tomar emprestado no exterior. Então, por falta de meios 
de trabalho, teriam sido condenados a um estado de ociosidade, 
cansativo para eles e perigoso para a comunidade. 

Ora, se esse processo de criação e empréstimo de capital 
continuasse com a mesma segurança para os tomadores de 
empréstimo, como é lucrativo para os credores, não pareceria haver 
objeções muito razoáveis a ele. Por mais que um espírito de inveja 
vulgar possa declamar contra os ganhos excessivos dos bancos, 
pode-se responder: os ganhos honestos dos indivíduos são, em 
última análise, para a comunidade – e se apenas alguns poucos 
ganham, isso é melhor em lugar de ninguém ter ganho algum. 

Mas é óbvio, de acordo com a teoria bancária, atualmente em 
consideração, os tomadores de empréstimo são colocados como 
devedores em uma situação muito complicada. Os ganhos do banco 
credor são razoavelmente certos, mas os clientes devedores 
constituem uma entidade muito mais numerosa. Como o bem-estar 
do público tem um interesse político muito maior, ele é mantido em 
um estado constante de dependência mais servil, embora hostil.  

A qualquer momento, subitamente, o banco pode ser obrigado 
a contrair os seus descontos. O dia e a hora ninguém sabe.  

Os negócios feitos com base em empréstimos tão incertos 
podem ser vistos como um mero negócio típico de “jogos de azar”. 
Seu sucesso depende inteiramente de fato incerto. Não se sabe a 
priori se o banco continuará ou não com suas acomodações, até 
quando o negócio chegar a uma conclusão final. Alguma 
contingência, a respeito da qual é impossível formar conjectura certa, 
ou até mesmo ficar à sombra de alguma suposição tolerável, é 
esperada. 

Na melhor das hipóteses, o comércio é incerto o suficiente para 
assustar periodicamente. Assim, o comércio baseado em 
acomodações bancárias, concedidas de acordo com o sistema 
bancário vigente, deixa de ser uma ciência para se tornar uma arte 
de habilidade financeira.  
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Astúcia, cálculo, conhecimento, prudência, bom senso tornam-
se de pouco ou nenhum proveito, se os planos mais sábios e os 
arranjos mais judiciosos podem ser derrotados por uma contração 
inesperada de empréstimos bancários. Ninguém poderia a prever, 
dado o futuro ser incerto, e contra ela é impossível se proteger, 
exceto os bancos.  

Essas qualidades respeitáveis dos bancos perdem a estima de 
quem tem direito a saques em espécie não satisfeitos. O comércio 
passa a ser visto como uma loteria. Os mercadores são acusados de 
estarem infectados com um mero espírito de jogo. Não é indústria, 
não é sagacidade e nem é a condição econômica os ingredientes 
garantidores do sucesso comercial. É apenas sorte, é mera sorte! 

É óbvio, de acordo com a teoria em consideração, quanto mais 
próspero um banco, mais delicada e perigosa se torna sua máquina 
de fazer dinheiro. É necessário, em sua gestão, uma vigilância e um 
cuidado constantes, para o proteger não apenas contra uma corrida 
bancária, mas contra mesmo as probabilidades de uma corrida.  

Em tempos quando a confiança é abalada e os clientes de um 
banco deixam de o olhar como fosse um amigo, para apoiá-los em 
horas de necessidade financeira, ele se torna seu inimigo mais 
perigoso em proporção à sua prosperidade. Pior, a necessidade de 
contrair novos empréstimos torna-se ainda mais imperiosa.  

A segurança do banco exige ele fechar os ouvidos com firmeza 
contra a angústia e as queixas lamentáveis de seus clientes. Deve 
recusar acomodações ou refinanciamentos. Apenas na proporção de 
sua prosperidade deve ser a extensão de suas recusas.  

Por mais severo seja o remédio, é absolutamente necessário. 
Se por uma pena mal julgada, ou uma falsa confiança em sua própria 
boa fortuna, este remédio de evitar perdas alheias não é tomado, e 
as acomodações são continuadas, o alívio é apenas momentâneo.  

O banco, se continuar a descontar notas promissórias, logo 
deverá interromper o sistema de pagamentos. Essa paralisação não 
apenas põe uma parada súbita em suas acomodações, mas envolve 
também todos os detentores de suas Notas no infortúnio comum. 
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Deve-se lembrar este remédio severo se aplicar não apenas a 
casos reais, mas àqueles de perigo meramente suspeito. Não apenas 
as flutuações reais do comércio, mas um alarme falso, um boato, um 
pânico, um acordo coletivo para manipulação de ações ou tirar 
benefício de efeito político, tudo isso é desastroso. O humor, a 
fantasia ou o capricho de um Conselho de Administração, os espíritos 
deprimidos ou os terrores imaginários de um membro da diretoria 
influente, as causas mais insignificantes, agindo sobre máquinas tão 
delicadas, podem produzir as consequências mais graves para os 
mutuários individuais. 

Até agora, sempre se supôs os gestores e gerentes do banco 
serem homens de honestidade e honra. Também se supôs seu capital 
ter sido efetivamente pago, antes do início das operações, em espécie 
ou equivalente. Mas suponha aquilo, cuja experiência recorrente, 
tristemente, não ensina a esperar, mesmo sendo muito provável de 
acontecer, suponha os responsáveis pelo banco não serem honestos. 

Suponha o capital nominal, em vez de ser efetivamente 
integralizado em espécie, seja composto pelas notas promissórias dos 
acionistas. Desse modo, o banco inicia suas operações com pouco ou 
nenhum capital sólido.  

Leis foram promulgadas em vários Estados norte-americanos 
para prevenir tais procedimentos. Mas, onde quer tenha havido o 
objetivo de evitá-los, os desonestos encontraram facilmente os meios 
de cometer fraudes.  

No caso agora suposto, os empréstimos do banco baseiam-se 
unicamente em sua circulação. Qualquer coisa capaz de guiar suas 
Notas para casa [guichês] põe uma parada total em seus negócios. 
Nesses bancos, os acionistas majoritários são sempre os principais 
clientes.  

O duro remédio da contração poderia salvar o banco, mas iria 
arruiná-lo em reputação. Ingenuamente, é considerado mais 
conveniente o banco falir. Enquanto as Notas bancárias não são 
pagas, integralmente como comprometido, os acionistas estão 
habilitados, nesse meio tempo, a cobrar do público um “empréstimo 
forçado sem juros”, para seu próprio benefício privado. 
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Essas irônicas e gravíssimas objeções à Teoria dos Bancos 
convencional, comumente recebidas, conduzem a uma importante e 
interessante indagação. Se tomar como nosso único guia o benefício 
do público, neste caso, considerado quase coincidente com o 
interesse dos tomadores de empréstimos, não é possível propor uma 
teoria bancária alternativa e uma prática, fundada nessa teoria, à 
qual essas objeções não se apliquem? 
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Capítulo II.  
Nova Teoria Bancária 

As razões motivadoras de os metais preciosos terem sido, 
geralmente, adotados como dinheiro, ou seja, primeiro, como medida 
de valor, segundo, como meio de troca, finalmente, como reserva de 
valor, são mencionadas em todos os tratados de Economia Política. 
Deve-se observar, não obstante essas três funções estarem 
misturadas sob o único nome de “dinheiro”, as moedas podem 
cumprir uma ou outras funções de maneira perfeitamente distintas 
em sua natureza e, como agora parecerá, em alguns aspectos, 
incompatíveis. 

A razão pela qual os metais preciosos foram adotados como 
medida de valor pode ser assim explicada. Valor, isto é, preço, pois 
em questões de comércio, essas duas palavras são sinônimos, 
depende primeiro da oferta, mas sob demanda.  

Se a oferta permanecer perfeitamente estável, ela tende a 
manter também a demanda estável. Embora as flutuações 
independentes da demanda produzam efeitos consideráveis sobre o 
preço, ainda assim, em geral, o preço ou o valor das coisas não é 
afetado por essas flutuações da demanda no mesmo grau no qual é 
pelas flutuações da oferta.  

A experiência mostra a oferta da maioria das coisas está muito 
mais sujeita a variar em vez da demanda por elas. Ora, o suprimento 
de metais preciosos parece muito menos sujeito a flutuações 
repentinas em comparação a qualquer outra coisa apresentada com 
um artigo de comércio.  

Essa estabilidade do fornecimento se deve principalmente à 
durabilidade dos metais preciosos. Deve ser lembrado: entendemos 
por oferta a quantidade total do artigo em questão, seja em estoque, 
seja em circulação, em qualquer ponto do tempo.  

Sendo o suprimento de metais preciosos comparativamente 
estável, produz uma estabilidade ou uniformidade de valor. Esta 
característica os adapta para serem uma medida de valor.  
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É óbvio: quanto menos sujeita essa medida à variação, mais 
corretas serão as medidas. Embora seja uma medida muito incorreta, 
quando os valores a serem medidos estão separados por uma grande 
distância no tempo e, em alguns casos, mesmo por uma grande 
distância no espaço, ainda responde suficientemente bem para as 
transações temporárias do comércio normal.  

Como medida de valor, adaptada a esse propósito, nenhum 
substituto jamais foi proposto. Isso é digno de uma segunda reflexão. 

O outro serviço executado por metais preciosos, em seu caráter 
de dinheiro, é responder como meio de troca. Para este propósito, 
eles são adaptados por sua capacidade de serem subdivididos em 
quase qualquer grau, sem perdas, por conta de:  

1. seu pequeno volume comparativo, permitindo um grande valor 
comparativo ser facilmente transportado de um lugar para 
outro, e  

2. sua capacidade de receber uma impressão permanente em sua 
finura, expressiva de seu peso.  

Ainda assim, seu emprego para esse fim está sujeito a algumas 
dificuldades muito sérias. São enumeradas em seguida. 

1.  

Não obstante a pequena proporção do grosso dos metais 
preciosos tida em relação ao seu valor, ainda onde as vendas e 
compras são grandes, o grosso do dinheiro metálico, o trabalho de 
contá-lo e as despesas de transportá-lo de um lugar para outro, 
tornam-se um grande inconveniente. Agora, por exemplo, usamos 
cobre apenas para as moedas menores e as trocas mais 
insignificantes.  

Antigamente, o cobre formava todo o meio circulante de nações 
inteiras. Mas o aumento do comércio e o aumento da quantidade e do 
valor das vendas e compras tornaram seu volume intolerável. 

A prata, por representar um valor muito maior, contido em um 
volume menor, foi a substituta em seu lugar como o principal meio de 
troca. Mas o comércio e a riqueza continuaram a aumentar. Logo, o 
volume das moedas de prata começou a ser reclamado. 
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O ouro ofereceu um novo meio de troca. Por seu maior valor 
em um volume menor, consolava os cérebros preocupados e tendões 
rachados dos mercadores e negociantes de dinheiro. 

Mas o ouro foi apenas um paliativo para a dificuldade. Um 
comerciante veneziano, por exemplo, desejava comprar lã na 
Inglaterra no valor de 10.000 libras esterlinas. O transporte de tal 
grosso em moeda, para tal distância, era realizado com grande 
despesa, ansiedade e perigo. Então, a sagacidade mercantil logo 
encontrou um meio muito mais conveniente para trocas dessa 
natureza. 

Um comerciante veneziano desejava transportar moedas para a 
Inglaterra para comprar lã. Outro comerciante veneziano tinha 
vendido, recentemente, roupas na Inglaterra. Então, desejava 
transportar sua moeda para Veneza.  

Nesse estado de coisas, ocorreu a esses dois mercadores ser 
possível fazer negócios sem nenhum transporte físico de moeda. – 
“Dê-me uma encomenda de seu agente inglês, para sua moeda lá, e 
você terá minha moeda aqui”. 

Tal foi a origem das Letras de Câmbio, cuja conveniência logo 
apareceu de forma tão palpável. Ela levou ao seu uso geral. 

Os papeis comerciais se tornaram, e ainda são, quase o único 
meio para as grandes transações do comércio internacional. Um 
americano vai à Inglaterra para comprar mercadorias. Em vez de se 
sobrecarregar com várias bolsas e caixas cheias de moedas, leva na 
carteira as Letras de Câmbio de Londres, ou mais provavelmente, 
uma simples autorização para assinar. Por esse meio de pagamento, 
ele efetua suas compras exatamente tão bem como se tivesse a 
moeda metálica. 

Uma Letra de Câmbio pode ser descrita como uma escritura de 
propriedade de uma certa quantidade de moeda, em um certo lugar e 
nas mãos de um certo banqueiro ou comerciante. Vai estar 
seguramente lá em determinado momento mencionado na Letra.  

Por exemplo, uma nota de cem libras em Londres é um título de 
propriedade de cem soberanos, em Londres, nas mãos de uma certa 
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pessoa a quem a nota é sacada. Ela é mencionada e descrita nela, ou 
deve estar presente no momento quando a fatura vencer.  

Conforme a nota passa de mão em mão, o título e a 
propriedade na moeda, descritos nela, passam com ela. É uma 
máxima da lei comum: a entrega de dinheiro é essencial para uma 
venda de mercadoria.  

Mas não é fácil pegar um navio, um armazém ou uma fazenda, 
e entregá-lo pessoalmente ao comprador, especialmente se o referido 
navio, fazenda ou armazém estiver a alguns milhares de quilômetros 
do local de venda. Tem, portanto, de ser considerado legal a entrega 
da escritura de propriedade e a nota fiscal com o nome e a 
quantidade do artigo vendido. Cumpre a lei e transfere a propriedade.  

Precisamente assim, uma Letra de Câmbio é exatamente um 
título de propriedade ou letra de venda de uma determinada 
quantidade de moeda em determinado lugar. Ela, sendo endossada e 
entregue, transfere à medida que passa de mão em mão a 
propriedade e título no valor da moeda descrita. 

Sendo Londres o centro do comércio moderno, um lugar onde 
as mercadorias são compradas e vendidas para serem enviadas a 
todas as partes do mundo, há sempre uma grande quantidade de 
dinheiro desejada em Londres para efetuar essas compras. Por conta 
disso, as contas em Londres têm sempre demanda e, muitas vezes, 
com um prêmio.  

Eles formam uma moeda universal em todas as partes do 
mundo onde o comércio internacional penetra. Um homem com 
contas de Londres no bolso, ou autoridade para sacar contas em boas 
casas de lá, onde quer ele esteja, seja na costa gelada de 
Kamtchatka, no coração do deserto africano ou entre as ilhas 
distantes do oceano, não terá dificuldade em comprar com essas 
Notas Promissórias, quaisquer que sejam os produtos oferecidos pelo 
país. 

2.  

Deve-se ainda observar: esse meio circulante internacional, 
composto de Letras de Câmbio, tem uma grande vantagem sobre a 
moeda, não apenas em conveniência, mas na economia.  
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O ouro é um caro meio de circulação. Morrer a propósito dele – 
e com ele –, em um naufrágio, é uma perda mortal, tanto para o 
indivíduo, como para o mundo. Entretanto, na maioria dos casos, o 
naufrágio de uma Letra de Câmbio não é perda para ninguém. 

Nada estará perdido para o mundo, exceto um pequeno pedaço 
de papel. Quanto ao seu proprietário individual, embora o primeiro de 
um conjunto pereça, o segundo pode vir a salvo – e cumprir seu 
ofício. 

Além disso, embora o transporte de ouro não estivesse sujeito 
a perigo, ainda, durante o tempo de transporte, o ouro permanecia 
ocioso. O valor de seu uso, ou o que era a mesma coisa, os juros 
sobre ele, perdia-se para o dono e para o mundo.  

Com o emprego de Letras de Câmbio, essa perda era evitada. O 
ouro mencionado na Nota Bancária estava o tempo todo cumprindo 
sua função de reserva de valor e poderia estar rendendo juros. 
Enquanto isso, uma Nota representativa dele poderia estar em 
viagem ou ociosa no bolso de seu titular. 

Mas não apenas o interesse (juro) é salvo. O ouro perece pelo 
uso. Uma certa parte imperceptível é retirada toda vez ao ser tocada 
ou raspada. 

Consequentemente, ele decai gradualmente pela exposição ao 
tempo e por manejos e recontagens, repetidos em cada transbordo. 
Com a ajuda de Letras de Câmbio, todas essas causas de desperdício 
físico são evitadas. 

Embora a quantidade assim economizada, em qualquer 
momento individual, dificilmente, possa ser avaliada sem a ajuda do 
cálculo infinitesimal, ainda assim a soma de todos esses átomos 
compõe, por fim, a substância total da coisa. 

3.  

Eu mostrei na parte anterior deste tratado, as moedas estarem 
sujeitas a um certo grau de depreciação, em razão do próprio 
desperdício falado, ao qual intervenções fraudulentas na forma de 
raspagem devem ser adicionadas.  
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As Letras de Câmbio estão totalmente isentas dessa fonte de 
depreciação. As moedas aí mencionadas são consideradas moedas 
perfeitas, recém-saídas da Casa da Moeda, de peso e pureza padrão. 

Nenhuma porta é deixada aberta para os truques mesquinhos e 
pequenas fraudes, os mal-entendidos e as disputas. Uma moeda 
desvalorizada provoca essa ocasião tão fecunda de impropérios. 

4.  

Também é fácil mostrar: o uso de Letras de Câmbio como meio 
de comércio internacional melhora decididamente a qualidade dos 
metais preciosos como medida de valor. Assim, dá estabilidade e 
certeza adicionais às transações de comércio.  

A oferta permanece a mesma, o valor depende da demanda. 
Agora, é um fato bem conhecido a extensão do comércio, 
particularmente do comércio internacional, está sujeita a constantes 
flutuações. Depende das colheitas, do sucesso dos diferentes ramos 
da manufatura, da paz e da guerra, da condição política das nações, 
além de muitas outras circunstâncias, todas de caráter muito 
variável.  

Como a quantidade de comércio varia, também varia com ela a 
demanda por um meio de pagamento com o qual se negocia. O 
comércio, em determinado ano, está em um certo estado. Se não 
supomos nenhum outro meio de troca além da moeda metálica, ela 
assume certo valor relativo exatamente proporcional à demanda por 
ela.  

No ano seguinte, o comércio cai pela metade, mas a quantidade 
de moedas permanece quase a mesma. Portanto, seu valor relativo 
deve cair.  

Como a moeda vale relativamente menos, os preços sobem. 
Uma coisa boa enquanto dura, mas essa mesma alta de preços dá 
um novo estímulo ao comércio e, no ano seguinte, volta ao valor 
anterior.  

O comércio aumenta, a demanda por um meio circulante 
aumenta com ele. Mas o suprimento desse meio, suposto todo esse 
tempo ser apenas moeda, permanecendo quase o mesmo, é claro se 
tornar relativamente mais valioso.  
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Daí os preços caem. Nessa nova temporada, há uma fonte de 
perdas para os comerciantes, um constrangimento para os negócios e 
uma calamidade pública. 

Toda essa dificuldade é evitada pelo uso de Letras de Câmbio 
para um meio de pagamento internacional. Sua quantidade aumenta 
ou diminui exatamente com as necessidades de comércio. Esse 
aumento ou diminuição produz pouco ou nenhum efeito sobre os 
preços. 

As flutuações universais do valor relativo dos metais preciosos 
não são apenas evitadas em boa medida pelo uso de Letras de 
Câmbio. São o meio de evitar flutuações locais de caráter não menos 
sério.  

Suponha nenhum outro meio de pagamento, mas moeda-
metálica, e suponha vinte milhões em moedas, repentinamente 
retiradas dos Estados Unidos para pagar por mercadorias 
estrangeiras.  

Mas a demanda por um meio de circulação continua a mesma. 
Diminuindo a oferta, o valor relativo aumenta e todos os preços 
devem cair. Um influxo semelhante de ouro produziria uma queda 
correspondente em seu valor local e um aumento correspondente nos 
preços.  

Por meio de Letras de Câmbio, todas essas flutuações locais são 
evitadas. Nunca se torna necessário tirar moeda de um país ou trazê-
la para dentro, exceto com o propósito de ajustar o saldo 
insignificante entre o valor total de suas vendas e suas compras, pelo 
qual o valor local dos metais preciosos preserva um certo grau de 
estabilidade e uniformidade. 

Recorde-se, no entanto, as Letras de Câmbio estão habilitadas 
a exercer a função de dinheiro apenas em virtude da referência 
expressa, carregada constantemente em sua face, a uma certa 
quantia de moeda, em um determinado local descrito na Letra, e a 
posse de qual moeda o titular da Nota tem direito.  

Em si mesma, uma letra de câmbio nada mais além de um 
pedaço de papel. Ele deve todo o seu valor à moeda a cuja posse 
confere um título. Se houver qualquer dúvida razoável de a nota 
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exigir a posse presente dessa moeda, seu valor será imediatamente 
destruído. 

É óbvio, portanto, se as Letras de Câmbio têm várias outras 
vantagens sobre um meio metálico, em termos de segurança elas 
ficam abaixo dele. Com o ouro em minhas mãos, tenho absoluta 
certeza de ter obtido um valor positivo por meus bens. Mas quando 
recebo uma Letra de Câmbio como pagamento, continuo exposto a 
um certo grau de incerteza, pois talvez a conta nunca seja paga. 

Mas a experiência provou essa objeção a uma moeda 
internacional composta por Letras de Câmbio tem consequências 
muito insignificantes, em comparação com as razões a seu favor. 
Essas contas foram estabelecidas pelo consentimento comum dos 
comerciantes, durante os últimos cinco séculos, como o principal 
meio de tráfego estrangeiro. Foram até introduzidos, com igual 
vantagem, nas relações comerciais entre as diferentes cidades 
comerciais do mesmo país. 

Ora, uma moeda expressa em Notas de banco, resgatáveis em 
espécie, sob demanda, nada mais é além de uma aplicação ao 
comércio doméstico, local e varejista, e às transações monetárias de 
toda a comunidade, dessa ideia e prática. O uso de Letras de Câmbio 
está há muito tempo, de maneira familiarizada, acessível a todos os 
envolvidos em transações mercantis no atacado. 

Uma Nota de banco é uma Letra de Câmbio, pagável ao 
portador à vista. É um título de propriedade de uma certa quantidade 
de moeda, em um determinado lugar mencionado e descrito na Nota, 
a posse de qual moeda pode ser obtida, quando for exigida.  

Mas, em vez de exigir a moeda metálica e carregá-la em uma 
bolsa, acho mais conveniente levar a Nota no bolso. Em Boston, uma 
Nota de banco de Boston é transferida em todas as transações 
comerciais da mesma forma que uma moeda. Isto porque todo 
mundo sabe: se o portador da nota quiser a moeda, ele só precisa 
entrar na State Street, apresentar sua Nota no banco e carregar a 
moeda quando quiser. 

Mas uma Nota de banco da Filadélfia não passa na circulação 
em Boston da mesma forma. Poucas pessoas em Boston querem 
moedas na Filadélfia. Ninguém quer se dar ao trabalho de ir à 
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Filadélfia para pegar a moeda, descrita na Nota, e ter o trabalho 
adicional de trazê-la para Boston.  

Mas se um homem de Boston por acaso tiver dinheiro para 
pagar na Filadélfia, ou desejar comprar mercadorias lá, ele não 
apenas receberá com alegria a nota da Filadélfia, mas se ele não 
puder obtê-lo de outra forma, ele pagará um prêmio por ela. Isto 
porque uma Nota é muito mais conveniente de enviar ou carregar em 
lugar de uma moeda com o mesmo valor. 

1.  

Embora o contraste não seja tão notável como no caso das 
Letras de Câmbio estrangeiras, a conveniência das Notas de banco 
em relação às moedas não é menos real. Uma prova decisiva do fato 
pode ser tirada da moeda universal. Sempre a obtiveram, onde quer 
tenha sido introduzida. 

Pela mesma razão a prata ser preferida ao cobre e o ouro à 
prata, as Notas de banco são preferidas ao ouro. Elas sempre foram; 
elas sempre serão. 

2.  

A mesma vantagem sobre a moeda, em termos de economia, 
possuída pelas Letras de Câmbio, é usufruída pelas Notas de banco, e 
precisamente pelas mesmas razões. Expliquei no capítulo anterior 
como a circulação de notas de banco faz uma adição líquida ao capital 
ativo do país onde circulam, quase equivalente ao valor total do ouro 
e da prata deslocado por elas.  

Quando a essa economia de juros é adicionada a economia de 
desgaste e a liberdade de todas as causas de consumo, sempre 
agindo sobre uma moeda metálica, é evidente o ganho anual para a 
comunidade com a circulação de Notas de banco. Excederá, em vez 
de ficar aquém, os juros anuais sobre o valor total do meio em 
circulação. 

3.  

As Notas de Banco, como as Letras de Câmbio, estão livres da 
depreciação surgida do uso e da raspa da moeda corrente. As 
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moedas descritas em uma Nota de Banco, são consideradas moedas 
perfeitas, de peso total. 

Se fosse de outra forma, a moeda de um país não estaria 
mantida em silêncio nos bancos, seu lugar fornecido. Ela é mais 
atendida por Notas de banco, evitando sua exposição ao desgaste e 
ao desgaste fraudulento. 

4.  

É igualmente claro as Notas de Banco, como as Letras de 
Câmbio, melhoram muito a qualidade dos metais preciosos como 
medida de valor. Uma circunstância a seu favor parece ter sido 
completamente esquecida, mas é da maior importância.  

Todo mundo conhece as flutuações às quais o comércio está 
necessariamente sujeito. Todo mundo sabe se essas flutuações 
devem aumentar, constantemente, com o aumento do comércio.  

Como o fornecimento de todos os artigos de comércio é 
naturalmente incerto, a extensão das trocas desses artigos deve ser 
igualmente incerta. Igualmente incerta deve ser a demanda por um 
meio pelo qual fazer essas trocas. 

Se a oferta desse meio permanece a mesma, o que em grande 
parte deve ser feito, caso consista apenas em moedas, então, o valor 
relativo desse meio deve estar constantemente flutuando. Essa 
flutuação produzirá uma flutuação constante de preços, bastante 
independente dessa flutuação natural, crescendo a partir da oferta e 
da demanda, das quais só os preços devem depender.  

Quanto mais comercial uma Nação se torna, maior se torna 
esse mal. A tentativa de fazer dos metais preciosos o único meio de 
troca, para o qual um substituto superior já foi inventado, é 
altamente prejudicial à sua qualidade para desempenhar aquela outra 
função de uma medida de valor, para a qual é impossível oferecer 
qualquer substituto tolerável.  

As Notas de banco, por outro lado, aumentam ou diminuem na 
medida em que são necessárias, sem qualquer efeito sobre os preços. 
Assim o fariam, se fossem deixadas para se autorregular. 
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Mas, embora as Notas de banco possuam, como moeda local, 
todas as vantagens recomendadas pelo uso das Letras de Câmbio 
como um meio de comércio internacional, também estão sujeitas à 
mesma desvantagem. Em questão de segurança, Notas de banco não 
são iguais a moeda.  

Com os dólares cunhados no bolso, minha riqueza é 
inquestionável. Mas se eu tiver apenas Notas de banco, o banco pode 
quebrar e as notas perderem o valor.  

Mas aqui, como no caso das Letras de Câmbio, o risco é tão 
pequeno que não é possível calculá-lo; e, portanto, não produz 
qualquer efeito que possa ser apreciado, sobre o valor das notas de 
banco como meio de circulação. 

Até agora observamos uma correspondência perfeita em caráter 
e efeitos, entre a moeda internacional das Letras de Câmbio e a 
moeda local das notas de banco. Voltemos agora nossa atenção para 
um ponto onde observaremos uma diferença muito singular e 
notável. 

Os bancos e as Notas de banco são um assunto eterno de 
controvérsia e disputa política. Eles também são um assunto 
constante de murmúrios e reclamações por parte do público e dos 
comerciantes.  

Agora, os problemas são considerados irracionais. Reclamam 
das contrações. Expliquei completamente, no capítulo anterior, as 
grandes aflições entre os mercadores, para as quais os bancos, de 
acordo com o sistema de administração vigente, são constantemente 
suscetíveis de produzir.  

Tem-se duvidado, seriamente, e bem se pode duvidar, se esses 
efeitos nocivos não são, no todo, nada mais de um desequilíbrio de 
todas as vantagens derivadas de uma circulação de Notas de banco. 

Com relação a Letras de Câmbio, nunca ouvimos tais 
reclamações. Elas não são cobradas, nem são cobradas de produção 
de tais efeitos negativos. Seu uso é um bem puro. Não têm nenhuma 
mistura daqueles males gravíssimos, acompanhantes do uso das 
Notas. 

Como explicar essa diferença notável? 
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Os efeitos de uma coisa dependem de duas circunstâncias;  

• primeiro, a natureza inerente da coisa;  

• segundo, o modo de sua operação. 

Bem, já provei a natureza inerente das Letras de Câmbio e das 
Notas de Banco é precisamente idêntica. Portanto, devemos olhar 
para alguma diferença no modo de operação deles para esta 
diferença em seus efeitos. 

Voltando nossa atenção para esse lado, descobrimos de uma 
vez, a diferença mais notável em seus respectivos métodos de 
operação. 

A questão das Letras de Câmbio é deixada perfeitamente aberta 
à livre concorrência de todo o mundo. Qualquer capitalista de 
qualquer país, está em qualquer lugar em perfeita liberdade para 
entrar nele.  

A consequência é o valor da acomodação em forma de troca, 
fornecido por qualquer casa, ser sempre limitado. O dano é ou pode 
ser causado pela recusa de vender contas ou negligência em pagá-
las, por parte de qualquer negociante, é tão insignificante a ponto de 
se tornar quase imperceptível. 

Mas suponha uma única instituição em qualquer país, por 
exemplo, um banco estadual ou nacional, ou alguma grande empresa 
incorporada, representando a maior parte dos comerciantes por 
homens de pequeno capital e menos conhecimento, totalmente 
incompetentes para ter qualquer coisa a ver com essa grave questão 
de fornecer uma moeda internacional. Seria muito melhor confiar 
este importante assunto à exclusiva administração e controle de uma 
instituição, cujo montante de capital, grande crédito, respeitabilidade 
de caráter e extensão de informações lhe dão todas as vantagens.  

Suponha, com base nessas razões, ou quaisquer outras, o único 
negócio de sacar e aceitar Letras de Câmbio estrangeiras deve ser 
confiada a tal instituição. Qual seria provavelmente o resultado? 

Acrescentaria alguma nova vantagem ou alguma nova 
segurança ao uso de Letras de Câmbio? Isso daria alguma 
estabilidade aos preços? Isso beneficiaria o comércio exterior? 
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Mas esse procedimento, no que diz respeito à moeda 
internacional das Letras de Câmbio, todos reconheceriam ser absurdo 
e fatal. Ele é o próprio método de operação, julgou-se apropriado 
adotar, para a moeda nacional das notas. 

De acordo com a teoria bancária aceita, a perfeição do sistema 
bancário é ter apenas uma única instituição à qual todo o negócio 
deve ser confiado. Cada banco adicional, se acreditarmos nesta 
doutrina, tende a destruir a perfeição do sistema. 

Os altos sacerdotes de nossa hierarquia bancária solenemente 
nos asseguram todos os males do atual sistema bancário, contra o 
qual as reclamações são tão graves, são produzidos unicamente pela 
multiplicação dos bancos. 

Mas demonstrei, no capítulo anterior, todos os males do sistema 
bancário atual surgem do simples fato de os bancos emprestarem 
muito mais dinheiro do disponível em depósitos imediatos. Eles 
emprestam dinheiro não lhes pertencente. Eles são os maiores 
devedores entre nós. É claro, eles são os primeiros a sentir pressão 
no mercado monetário e devem evitar quem sofrerá mais adiante. 

Como os bancos se endividam tanto? Simplesmente, porque 
possuem o privilégio exclusivo de fazer circular suas próprias Notas 
como dinheiro.  

Como devemos limitar o endividamento dos bancos? Não por 
estatutos proibitivos, sempre evitados quando se pretende evadir-se 
deles, mas a abertura do negócio de emissão de Notas à livre 
concorrência. 

Quais seriam os efeitos de tal competição? Como cada novo 
banco entra com uma parte de dada circulação, isso necessariamente 
diminui a circulação de todos os bancos previamente existentes. 
Assim como sua circulação diminui, na mesma proporção diminui a 
possível flutuação de seus empréstimos. 

Suponha a circulação de Massachusetts chegar a dez milhões e 
suponha essa circulação ser totalmente fornecida por um único banco 
com um capital de dez milhões. Esse banco, normalmente, poderia 
emprestar até 20 milhões. 
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Mas uma corrida bancária repentina ou pânico pode obrigá-lo a 
reduzir sua circulação, digamos pela metade. Toda essa redução 
inesperada e imprevista de cinco milhões cairia, em primeira 
instância, sobre um número limitado de indivíduos, os clientes do 
banco. Sem dúvida, isso os deixaria muito angustiados e faria vários 
deles falirem. 

Suponha agora, no lugar deste único banco, termos mil 
pequenos bancos insignificantes, com um capital de cem mil dólares 
cada. Se o negócio fosse dividido igualmente e, até esse ponto, 
tendesse constantemente, cada banco poderia normalmente 
emprestar cento e dez mil dólares. 

Uma pressão, correspondente àquela suposta acima, exigiria 
uma redução dos empréstimos em cada banco de apenas cinco mil 
dólares. Nem poderia ser possível para qualquer um deles ser 
obrigado a cortar mais de dez mil dólares. 

Toda a redução de cinco milhões em vez de cair em massa 
sobre os poucos clientes de um banco, seria dividida em primeira 
instância, em fragmentos. Sendo distribuída entre os numerosos 
clientes de mil bancos, dificilmente seria sentida por qualquer pessoa. 

Continuando a multiplicar o número de bancos, a circulação de 
cada banco, individualmente, seria reduzida a tal coisa de modo uma 
corrida bancária e a consequente redução dos empréstimos seriam 
quase desconhecidas.  

Se a espécie fosse necessária para exportação [pagamento de 
importação ou dívida externa], seria necessariamente arrecadada em 
pequenas quantias de muitos contribuintes. A quantia exigida de 
qualquer banco seria insignificante para produzir qualquer alarme 
sério.  

Na verdade, uma exportação de espécie, em vez de ser um 
pesadelo para os bancos, como é agora [em 1837], seria uma 
vantagem positiva para eles. Sem dúvida, a maior parte da soma 
exportada seria sacada dos cofres dos bancos. 

Uma certa porção também seria abstraída da moeda circulante. 
Para suprir a lacuna assim criada, os bancos teriam a possibilidade de 
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estender sua circulação, de modo a manterem os preços estáveis e as 
coisas continuarem como antes.  

Enquanto no sistema atual, longe de preencher essa lacuna na 
circulação, os bancos, tendo constantemente o terror de uma corrida 
bancária, diante de seus olhos, são obrigados a aumentá-la. Pela 
diminuição de seu montante total, o valor das partes das quais a 
moeda é composta, é aumentado. Os preços caem. Isso produz 
alarme. Os negócios são interrompidos e toda a comunidade fica 
confusa. 

É bem verdade, de acordo com o sistema proposto, os 
dividendos bancários nunca poderiam exceder os lucros ordinários 
sobre o capital. O estoque do banco raramente estaria acima do valor 
nominal.  

Embora o ganho obtido por Notas bancárias não fosse tão 
óbvio, ainda assim não seria menos real. Em vez de ser absorvido por 
alguns indivíduos favorecidos, seria espalhado entre a comunidade. 
Embora não seja visto com tanta evidência, seria sentido de forma 
mais geral. 

Além disso, seria quase impossível um banco falir, por maior 
fosse a fraude ou loucura de seus administradores. Quanto ao 
público, seria de consequências relativamente insignificantes se ele 
falisse ou não.  

A quantidade de Notas de qualquer banco possível de colocar 
em circulação seria muito pequena para tornar sua quebra qualquer 
objeção aos acionistas. O empréstimo forçado possível de então 
cobrar do público seria uma ninharia. Quase todas as perdas e os 
problemas da falência do banco ocasionaria cairiam onde deveriam, a 
saber, sobre seus acionistas. 

É evidente, então, uma livre concorrência no negócio bancário 
seria acompanhada dos dois seguintes efeitos. 

Primeiro: impediria inteiramente aquela flutuação frequente, 
repentina e extensa no montante dos empréstimos de bancos 
individuais – é a grande miséria do atual sistema bancário. 
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Segundo: seria uma garantia adicional à circulação das notas – 
cada novo banco equivale a um novo endosso sobre a massa da 
moeda circulante. 

Vamos apelar para os fatos. 

Em 1º de janeiro de 1830, havia na Virgínia quatro bancos, com 
um capital total de $ 5.571.100; empréstimos $ 7.698.900; 
circulação $ 3.857.900. Suponha uma corrida bancária os obrigar a 
retirar metade de suas Notas de circulação. Eles teriam diminuído 
seus empréstimos em mais de um quarto.  

No mesmo dia, havia em Massachusetts, sessenta e seis 
bancos, com um capital total de $ 20.420.000; empréstimos $ 
28.590.000; circulação $ 4.747.000. Uma corrida bancária 
semelhante em Massachusetts teria obrigado os bancos de lá, a 
diminuir seus empréstimos, um duodécimo, o que faz uma grande 
diferença para os clientes. Isto, especialmente, quando consideramos 
toda a contração, em vez de recair em primeira instância sobre os 
poucos clientes de quatro bancos, seriam divididos, desde o início, 
entre os muitos clientes de sessenta e seis bancos.  

Mas em Rhode Island, o menor Estado da União, e inferior em 
extensão e população a alguns condados de Massachusetts, havia, no 
mesmo dia, quarenta e sete bancos, com um capital total de $ 
6.118.900; empréstimos $ 6.909.000; circulação $ 673.000. A 
mesma corrida bancária em Rhode Island teria compelido os bancos 
de lá, a diminuir suas acomodações em apenas um vigésimo; e a 
interrupção dos negócios dificilmente seria perceptível. 

Deve-se observar, em todos os três casos, a espécie disponível 
não era nem a metade igual ao montante dos depósitos. Por eles, os 
bancos eram tão suscetíveis de serem chamados aceitar os saques 
por conta de suas próprias Notas em circulação. 

Agora, quanto à segurança dessas várias moedas. Na Virgínia, 
para uma circulação de $ 3.857.900, havia a responsabilidade de 
quatro bancos e um penhor de capital no valor de $ 5.571.100. Em 
Massachusetts, para uma circulação de $ 4.447.000, havia a 
responsabilidade de sessenta e seis bancos e um penhor de capital no 
valor de $ 20.420.000. Em Rhode Island, para uma circulação de $ 
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673.000, havia a responsabilidade de 47 bancos e um penhor de 
capital no valor de $ 6.148.000. 

Qual das moedas norte-americanas era a mais segura em 
lastro? 

Estavam, precisamente, em Massachusetts e Rhode Island. 
Eram os mais povoados e, por extensão, estavam lá os mais ricos, os 
mais bem educados, os mais manufatureiros, os mais comerciais, os 
mais inteligentes, industriosos e empreendedores de todos os 
Estados. 

Lá o monopólio das cartas de fiança foi mais invadido. Isso se 
deu também apesar da oposição mais obstinada e feroz de todos os 
bancos antigos em relação aos novos.  

Essas instituições parecem ter realizado a fábula de Saturno e 
foram movidas por uma paixão raivosa por devorar sua própria 
descendência. O pai dos deuses talvez desejasse assegurar o 
monopólio da adoração. 

Os bancos têm como objetivo o monopólio dos lucros. Mas o 
fim da fábula será tão aplicável a eles quanto seu início. Saturno viu-
se ofuscado e quase esquecido, em meio ao esplendor de seus 
descendentes, e o mesmo acontecerá com as margens existentes. 

Mas o bom trabalho ainda não foi concluído. O monopólio das 
licenças bancárias deve ser abolido completamente. Isso não em um 
ou dois Estados apenas, mas em todos!  

Caso contrário, os mais bem-condicionados dos Estados Unidos 
estarão constantemente sujeitos a sofrer com simpatia pelas 
numerosas desordens de suas irmãs rebeldes. Os capitalistas devem 
ter tanto liberdade para investir seu dinheiro em um banco quanto 
em uma fábrica de algodão. 

Esse trabalho continua pela criação quase diária de novos 
bancos. Isso deve ser mantido, apesar dos resmungos daqueles 
repetidores como papagaios da única lição seus professores lhes 
ensinaram, não obstante os argumentos irados daqueles incapazes de 
ver porque pensam ser de seu interesse permanecer com os olhos 
vendados, não obstante as dúvidas e apreensões de um público mal 
informado e propositadamente enganado.  
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No entanto, está claro como o sol do meio-dia cada novo banco, 
cada passo em direção à destruição do monopólio das licenças 
bancárias, é um ganho para a comunidade. 

Um banco, seja grande ou pequeno, natural e necessariamente 
cai sob a influência e controle de alguns indivíduos. Se houver apenas 
um ótimo banco, acomodações bancárias [refinanciamentos] serão 
limitadas, na maior parte, aos amigos, favoritos, protegidos e 
comedores de sapos dos poucos grandes capitalistas.  

Eles usurparão sua administração. O monopólio bancário 
tenderá necessariamente a reproduzir, de maneira ampliada, o 
predomínio daqueles possuidores do monopólio de negócios. Gozam 
do monopólio dos meios necessários para operar os “bancões”. 

Mas deixe um banco ser plantado, livremente, em cada aldeia. 
Aqueles insatisfeitos com a conduta dos bancos existentes terão a 
liberdade de estabelecer novos. A conveniência e a ajuda dessas 
novas instituições serão dispensadas em cada canto e esquina do 
país. 

Um contra-argumento é os novos bancos não serem de grande 
utilidade, pois eles não criam ou põem em atividade nenhum novo 
capital. É verdade não o criarem, mas eles economizam muito e 
facilitam o uso do capital existente.  

Em todos tipos de negócios, especialmente do comércio, é 
necessário, primeiro, um certo capital fixo e constante sempre 
investido. Segundo, necessita-se um certo capital flutuante, às vezes 
empregado, às vezes ocioso. Agora, se vários homens de negócios 
podem juntar seus capitais flutuantes e investi-los em um banco, eles 
acham isso, em muitos aspectos, extremamente conveniente e 
vantajoso.  

Essa conveniência e vantagem consistem nisso. Quando 
precisarem, no curso de seus negócios, do uso do capital flutuante 
investido no banco, podem pedir emprestado ao banco no valor de 
suas ações, ou talvez mais. Quando eles não precisam desse 
dinheiro, ele pode ser emprestado a outros acionistas necessitados 
dele. Se ninguém precisar, é emprestado a qualquer pessoa desejosa 
de tomar emprestado. 
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É bem claro, quando vários homens de negócios podem 
combinar seus capitais flutuantes dessa maneira, a mesma 
quantidade de capital pode ir muito mais longe, em vez de quando 
cada qual opera por si mesmo e com base em seus meios individuais. 
[Este é o aumento de escala propiciado pela alavancagem financeira.] 

Quando o dinheiro está em grande demanda e cada um deseja 
tudo o que pode obter, cada acionista recebe sua justa parte da 
acomodação. Mas geralmente acontecerá, enquanto alguns estão 
pressionados por dinheiro, outros terão pouca oportunidade para isso.  

Os fundos do banco podem ser apropriados, por sua vez, para 
alívio e ajuda de todos. Nesse ínterim, todos esses capitais flutuantes 
estão investidos de forma segura, pagando juros moderados e 
podendo ser acionados a qualquer momento. 

Muitos dos bancos de Massachusetts e Rhode Island são 
constituídos e administrados de acordo com este princípio. O capital é 
maioritariamente detido por empresários. Eles o detêm, não por 
causa dos dividendos, porque nestes Estados são sempre moderados, 
mas por conta das facilidades dos laços ou relacionamentos do 
negócio. Derivam de sua preocupação com o banco.  

Este sistema bancário livre é uma melhoria decisiva em relação 
ao sistema de contas em depósitos à vista. Este deu justa celebridade 
aos bancos escoceses.  

 Pelo sistema de contas correntes à vista, os clientes recebem 
juros sobre seus depósitos. Mas, pelo sistema bancário livre, 
explicado agora, eles podem participar de todos os lucros do banco. É 
precisamente o princípio cooperativo das Caixas Econômicas levadas 
às operações dos negócios bancários. 

Este assunto não é teoricamente entendido por nossos 
empresários. Mas eles têm uma percepção confusa do fato. Portanto, 
aqueles pedidos anuais e urgentes de concessão de licenças de 
bancos, de acordo com os princípios da livre concorrência, deveriam 
ser concedidos tão livremente quanto tantos pedidos de licenças de 
empresas manufatureiras. 

Algumas pessoas cautelosas estão terrivelmente alarmadas 
com a ideia dessa criação ilimitada de bancos. Alegam, com a 
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liberdade assim concedida a qualquer corpo e a todo corpo, isso 
poderá se transformar em grande endividamento do público. Se essas 
boas pessoas pudessem ser induzidas a refletir por dois segundos, 
seria fácil mostrar-lhes como seus medos são infundados.  

Cada novo banco com capital de $ 100.000, fretado neste 
inverno (1827) pelo Legislativo de Massachusetts, poderá circular de 
dez a vinte mil dólares de suas notas. Esta é a soma máxima, na qual 
pode ficar em dívida com comunidade, exceto em circunstâncias 
muito peculiares.  

Toda empresa de manufatura fretada com o mesmo capital tem 
liberdade para contrair dívidas sem limite definido. Se fizer alguma 
coisa de um negócio, provavelmente deverá, a qualquer momento, de 
cinquenta a duzentos mil dólares, uma proporção considerável dos 
quais será devido a meninas, meninos, homens trabalhadores, 
dependentes de seus salários semanais para seu pão, as mesmas 
pessoas serão roubadas e arruinadas, como nos dizem, por bancos 
irresponsáveis.  

Nenhum homem de bom senso se comprometerá a negar esta 
afirmação. No entanto, nossos legisladores respeitáveis 
provavelmente farão um alarido alarmante sobre cada banco 
autorizado, enquanto as empresas de manufatura criadas serão mais 
de uma dúzia sem uma única pergunta ser feita ou respondida. 

Cada ramo de comércio já foi um monopólio. O progresso do 
conhecimento baniu aquele sistema miserável de todo tipo de 
negócio, exceto o de negócios bancários. Em pouco tempo, ele será 
obrigado a renunciar a esta ausência de concorrência, sua última 
fortaleza. 

Quando a doutrina da livre concorrência passar a ser entendida 
e admitida, em geral, e esse tempo não está distante, nossos 
legisladores evoluirão. Deixarão de gastar seu tempo a abusar da 
paciência do público em debates estúpidos e ininteligíveis sobre o 
estado da moeda. Abandonarão disputas inúteis e frívolas se um 
banco é necessário neste ou naquele lugar. Terão tempo para se 
afastar do desprezível, embaralhamento mesquinho e hipo-crítico de 
interesses pessoais e dispensar alguma atenção às alterações 
necessárias das leis.  
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O comércio não ficará mais à mercê de políticos ignorantes e 
imprudentes, ou à mercê, não menos depreciado, de alguns 
orgulhosos de especuladores de bolsa, dominadores, e diretores 
ditatoriais de bancos. Eles não se importam com as maldades feitas 
ao público não bancário, senão perpetuar seus próprios privilégios 
exclusivos.  

O bom estado da moeda e a gestão prudente dos bancos não 
dependerão da discrição ou honestidade de qualquer indivíduo ou 
grupo de indivíduos. Em vez de ser submetida a regulamentos 
artificiais, a moeda será controlada e guiada por suas próprias e 
necessárias leis, ou seja, as Leis do Comércio.  

Essas leis de livre-mercado não agem por si só por mais 
estúpida seja sua aplicação. Começam como substitutas dos 
desajeitados regulamentos, impingidos em seu lugar, mas por uma 
pressão constante e suave, mas inevitável, faz o melhor para 
consertar as coisas, de modo a impedir a sociedade de errar em 
economia. 
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Capítulo III. 
Sobre um Banco Nacional ou Central 

Será óbvio, de acordo com os princípios mantidos no capítulo 
anterior, um Banco Central nos Estados Unidos, pelo qual entendo um 
banco semelhante, em suas características essenciais, ao Banco da 
Inglaterra, ou ao falecido Banco dos Estados Unidos, não é nem 
necessário nem útil. 

Esse banco tem privilégios exclusivos, totalmente incompatíveis 
com a liberdade de concorrência. Ela sempre constitui a fortaleza, a 
fortaleza inexpugnável, o orgulho e a confiança dos monopolistas. É 
digno de atenção os rápidos avanços dos bancos de ações ingleses 
desde quando o Banco da Inglaterra foi privado de parte de seus 
privilégios exclusivos.  

Da mesma forma, os bancos locais dos Estados Unidos 
dobraram em número e capital, desde o veto de Jackson sobre o 
novo registro do United States Bank. Isso ocorreu não obstante o 
partido da moeda-ouro ter agido nesse meio tempo, em aliança 
estrita com os monopolistas das licenças bancárias. Uniram-se da 
forma mais tenaz na oposição à criação de quaisquer novos bancos.  

Essas pessoas que usam ouro têm o mais desesperado ódio de 
todos os monopólios e, até agora, estão certos. Mas eles sofreram o 
destino comum de fanáticos. 

Eles se permitiram ser limitados por palavras. Com isso foram 
feito de instrumentos nas mãos dos homens mais odiados, por 
promoverem aquele fim ao qual eles se opõem mais veementemente. 

Diz-se um Banco Nacional, nos Estados Unidos, ou Central, nos 
demais países, ser necessário:  

1. primeiro, para regular os bancos locais e mantê-los em ordem; 

2. em segundo lugar, para facilitar as trocas domésticas; 

3. em terceiro, para fornecer uma moeda uniforme. 

1.  
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A primeira dessas razões já foi tratada no capítulo anterior. 
Uma livre competição no setor bancário alcançará o fim proposto, 
com muito menos problemas e muito mais certeza. 

Você cria um Banco Nacional para vigiar os outros bancos. Mas 
quem deve vigiar o observador?  

Onde há apenas um vigia em uma cidade, embora o mesmo 
seja um vigia muito sério e antigo, ainda assim geralmente acontece, 
ele se dirige logo após o crepúsculo para a casa de vigia. Lá, de 
maneira mais silenciosa e segura, dorme com seu relógio, até quando 
seu casaco seja roubado, ou a cidade seja incendiada com a vela de 
seu próprio lampião. 

Quando está bem queimando e os motores já funcionando, ele 
finalmente abre os olhos e berra “fogo!”, tão vigorosamente como se 
ele tivesse sido o primeiro a fazer a descoberta. 

Não é muito melhor dispensar seu vigia, e assim organizar as 
coisas do interesse dos bandidos, para vigiar e trair a malandragem 
uns dos outros? 

2.  

O negócio de câmbio doméstico pode ser conduzido tanto por 
um banco como por outro. A livre concorrência é tão necessária aqui 
como em qualquer outro lugar. Em breve, reduzirá os lucros ao nível 
justo. 

Ultimamente, houve um grande clamor sobre a perturbação das 
trocas domésticas. Antes da remoção dos depósitos, diz-se, as trocas 
eram feitas a taxas muito baixas. Desde então, eles dobraram, 
triplicaram, quadruplicaram. Isso se deveria à destruição do Banco 
dos Estados Unidos. 

Quem assim raciocina, parece não se lembrar de todo o tempo 
quando as bolsas estavam subindo assim, o Banco dos Estados 
Unidos continuava a todo vapor. Com certeza, ele mudou de caráter 
nesse meio tempo, de um banco nacional para um estatal. 

Mas isso não pode ter interferido em grande medida em seus 
negócios de troca. Tem o mesmo capital, os mesmos diretores, o 
mesmo crédito, os mesmos meios.  
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É verdade, houve a diminuição de sua circulação, 
provavelmente, diminuiu o montante total de seus empréstimos. Mas 
o fechamento de suas filiais reduziu seus empréstimos para 
segurança pessoal e tendeu a destinar todo o seu capital ao comércio 
doméstico. Se ele perdeu os depósitos públicos, ainda mantém cerca 
de oito milhões de dinheiro pertencentes aos Estados Unidos. 

Em um capítulo anterior, apresentei a história dos negócios de 
câmbio doméstico. A essa história remeto o leitor. Com a ajuda dos 
fatos ali enunciados, é fácil explicar a grande alta recente das taxas 
de câmbio.  

As causas desse aumento são duas. Todos os preços subiram.  
Entre as demais taxas, a taxa de juros e a taxa de câmbio. Mas 
enquanto o aumento na taxa de juros é obrigada a ser ocultada e 
disfarçada por medo das Leis de Usura, pelo menos no que diz 
respeito aos bancos, a alta da taxa de câmbio, na qual os juros 
constituem o item principal, é um assunto público. 

 Suas taxas são tão conhecidas como o preço de qualquer outro 
artigo. Não tenho certeza, mas esse motivo cobre toda a questão. 
Como ou quando foi demonstrado que as taxas de câmbio domésticas 
são desproporcionais às taxas reais de juros? 

Se forem, deve ser porque os negócios de trocas domésticas 
aumentaram mais rápido do que o capital empregado para os manter. 
Uma grande quantidade de capital foi investida nele nos últimos dois 
anos. Ainda assim, é bem provável o negócio ter crescido 
enormemente e ter ultrapassado os meios para sua transação.  

Nesse caso, a livre concorrência logo consertará as coisas. Mas 
o negócio das trocas está tão intimamente ligado ao da banca, a 
ponto de não ser fácil abrir uma atividade à livre concorrência sem 
abrir também a outra.  

Um Banco Nacional não faria mais bem em lugar de qualquer 
outro banco com igual montante de capital. Não é o banco ao qual 
me oponho, mas os privilégios exclusivos com os quais se deseja 
vesti-lo. 

3.  
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Há um meio de produzir uma moeda uniforme em todos os 
Estados Unidos, facilitando assim enormemente as relações 
comerciais do país, perfeitamente consistente com a livre 
concorrência bancária e infinitamente preferível ao recurso a um 
Banco Nacional. 

Isso significa não ser menos eficaz em vez de engenhoso. Foi 
inventado por algum banqueiro de Boston. Não posso dar seu nome, 
pois as invenções mais úteis nem sempre são as mais celebradas. 
Mas quem quer que seja, ele merece ricamente uma estátua. O povo 
da Nova Inglaterra pode muito bem se dar ao luxo de construí-lo. 

Em toda a Nova Inglaterra, embora os bancos sejam muito 
mais numerosos em qualquer outra parte do país, a moeda é 
perfeitamente uniforme. Isso não é, e nunca foi, o caso em qualquer 
outra parte dos Estados Unidos. 

Esse fim desejável é assim produzido. Alguns dos bancos de 
Boston, por acordo mútuo, recebem as notas de todos os bancos da 
Nova Inglaterra em par. Esses bancos, para evitar suas notas 
voltarem para casa, e a espécie ser exigida em seus próprios balcões, 
consideram mais para seu interesse e conveniência fornecer fundos 
em Boston para o resgate de suas notas.  

Todo o negócio de equilibrar as contas entre os bancos de 
Boston e do país é confiado a um banco. Ele recebe dos outros uma 
compensação razoável por seus problemas. 

O resultado desse arranjo simples e excelente é a Nota de 
qualquer banco da Nova Inglaterra está no par em qualquer lugar da 
Nova Inglaterra. É a mesma coisa, como se todos os bancos 
resgatassem as notas uns dos outros.  

A moeda torna-se assim perfeitamente uniforme. Cada banco 
está constantemente atuando como um controle sobre todos os 
outros. Cada um tem a garantia de sua justa participação na 
circulação. Desse modo, esse sistema é tão vantajoso para os bancos 
quanto para o público. 

Agora, para produzir uma moeda uniforme em todos os Estados 
Unidos, basta estender esse sistema da Nova Inglaterra a todo o país. 
Basta os bancos de Nova York concordarem em receber ao par as 
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Notas dos bancos em todas as principais cidades comerciais dos 
Estados Unidos e obrigarem esses bancos, de acordo com o processo 
de Boston, a fornecer fundos em Nova York para o resgate de suas 
notas.  

Feito isso, o fim seria obtido. Quando tal sistema for adotado e 
totalmente executado, teremos uma moeda uniforme. Nunca será até 
então.  
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POSFÁCIO DO TRADUTOR 

  

É útil conhecer o debate ocorrido, na América, durante a Era do 
Free Banking, quando Richard Hildreth foi um participante ativo. Os 
bancos, instalados nas Unidades Federativas dos Estados Unidos, não 
estavam sujeitos a regulamentações específicas, além daquelas 
aplicáveis à maioria das empresas. Sendo tratado como um negócio 
qualquer, os bancos eram livres para emitir sua própria moeda.  

Neste Sistema Bancário Livre, de maneira pressuposta, O 
Mercado controlaria o volume total de meios de pagamentos 
possíveis de ser suportados por qualquer estoque de reservas de 
caixa. Tais reservas consistiriam em commodities escassas (como o 
ouro) em lugar de um estoque artificialmente limitado de moeda 
fiduciária, emitida por qualquer arremedo de Banco Central.  

Nas versões mais estritas desse Sistema, defendido por Richard 
Hildreth, não existiria papel para um Banco Central. O suprimento de 
moeda oficial deveria ser permanentemente “congelado”.  

Inexistiriam, portanto, quaisquer instituições financeiras 
capazes de servir como emprestadora em última instância no sentido 
geralmente entendido do termo como assistência de liquidez contra 
corridas bancárias. Nem existiria nenhum seguro governamental 
(Fundo Garantidor de Crédito) para depósitos ou Notas Bancárias. 

Embora o período de 1837 a 1864, nos EUA, seja muitas vezes 
referido como a Free Banking Era [Era do Banco Livre], o termo não 
é apropriado, pois não se refere a um Sistema Bancário Livre, em 
sentido literal. Ele se compunha sim de vários sistemas bancários 
estaduais, baseados nas chamadas Leis de “Banco Livre”.  

Assumia-se ser desnecessário os novos operadores bancários 
assegurarem os contratos financeiros com colaterais e os 
submeterem à aprovação da legislatura estadual. Tampouco os 
restringiu por qualquer compromisso de oferecer garantias 
governamentais.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1837
https://pt.wikipedia.org/wiki/1864
https://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
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!  

Nota de 12 ½ centavos, do Bank of the State of Alabama, firmada em Tuscaloosa, 1º. de Setembro de 1838. 

Aos “bancos livres”, predominantes nos Estados Unidos em 
meados do século XIX, era negado o direito de estabelecer redes de 
agências. Os que tiveram de “garantir” suas notas compravam e 
entregavam à guarda das autoridades bancárias estaduais certos 
títulos julgados elegíveis para esse efeito. Esses valores mobiliários 
incluíam, entre outros, títulos dos próprios governos estaduais. Eles 
investiam na infraestrutura necessária ao desenvolvimento local. 

A depreciação desses mesmos títulos foi a principal causa de 
quebras de “bancos livres”. A falta de filiais bancárias fez as notas 
emitidas pelo Estado federativo serem descontadas a taxas variáveis, 
dependentes da distância de suas fontes originadoras. A depreciação 
de ativos, formas de manutenção de riqueza, durante este período, 
também explicava as falências bancárias.  

Porém, a alta taxa de bancarrota, durante a chamada Era do 
Banco Livre, nos Estados Unidos, é atribuída, por vários autores, à 
ameaça de regulamentação bancária. Ela encontrou as condições 
políticas de ser aprovada durante a Guerra Civil.  

Depois, de 1863 até 1913, quando se instalou finalmente o 
Federal Reserve, isto é, o Banco Central dos Estados Unidos, ocorreu 
a fase da História dos Bancos norte-americanos conhecida como Era 
dos Bancos Nacionais. Apenas bancos estaduais oficiais operavam 
sob um Sistema Bancário Livre para emitir suas Notas. 

*** 
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Em salto para o presente século XXI, presenciamos o advento 
das criptomoedas como o Bitcoin e outras moedas digitais, inclusive 
oficiais. Ressurge o debate a respeito bancos livres e moedas 
privadas.  

Por exemplo, bancos comunitários, provedores de microcrédito, 
trabalhando em regime de economia solidária, emitem moedas 
sociais. Têm ajudado no desenvolvimento socioeconômico em 
localidades de baixa renda.  

O surgimento da criptomoeda e da moeda social reacendeu as 
discussões sobre a moeda privada. Redes comerciais, entre as quais, 
as apoiadas por big-techs como as cinco gigantes de tecnologia 
americanas – Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google (FAAMGs) 
– são, junto com fintechs, candidatas a serem vistas como “bancos 
digitais”, capazes de transpor fronteiras territoriais. 

Essa perspectiva da história monetária é uma referência para o 
debate se os gastos públicos em investimentos produtivos (ou 
também em assistência social para necessitados em calamidade 
sanitária e econômica) podem ser financiados sem a restrição do teto 
legislativo de gastos fiscais. Os investimentos públicos expandem a 
infraestrutura, e via multiplicador de renda, a capacidade produtiva 
da economia. Por sua vez, os auxílios emergenciais se dirigem para 
um público com elevada propensão a consumir, para atender suas 
necessidades básicas, e preencher a capacidade produtiva ociosa. 

Esse é o contra-argumento face ao questionamento ortodoxo 
de a livre-emissão monetária ser inflacionária. Evidentemente, a 
avaliação de as capacidades produtivas estarem ociosas (ou não) 
deve ser feita sob critério setorial.  

Por exemplo, o setor produtor de Alimentos e Bebidas pode ter 
sofrido uma ruptura da cadeia produtiva de seus fornecedores. Além 
disso, sofreu um choque de demanda por alimentação em casa, 
forçada pela pandemia, e/ou um choque de custos de covid-19, com 
testagem, afastamentos, distanciamentos, etc. 

Por sua vez, o afrouxamento monetário, resultante em excesso 
de liquidez para os mais ricos, pode ter se dirigido para o mercado de 
ativos (financeiros e imobiliários) e produzido uma “inflação de 
ativos”. As atuais bolhas de ações, com cotações descoladas dos 
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maus fundamentos micro, setoriais e macros, são provocadas pela 
fuga da renda fixa para a renda variável em função da baixa taxa de 
juro nominal ou juro real negativo. 

 Pior é quando moeda de outro país passa a cumprir a função 
de reserva de valor e, já no limiar de uma hiperinflação, de unidade 
de conta. Essa divisa estrangeira é um ativo no país, ou seja, uma 
forma de manutenção de riqueza, ameaçada pelo afrouxamento 
monetário e a consequente baixa taxa de juro. 

Segundo André Lara Resende (ALR), “ao contrário do que se 
acreditou por muito tempo, a moeda não provoca inflação. Inflação é 
essencialmente questão de expectativas, porque expectativas de 
inflação provocam inflação. As expectativas se formam das maneiras 
mais diversas, dependem das circunstâncias, e os economistas não 
têm ideias precisas sobre como são formadas”.  

Apresenta um pensamento circular: “expectativas de inflação 
provocam inflação”. Logo, se não há expectativas de inflação, ele não 
aponta a causa da inflação existente. 

 Como dedução da Teoria Alternativa da Moeda, uma teoria pura 
onde se abstrai os elementos não-econômicos, passando por sua 
reincorporação em uma teoria aplicada, como a Teoria Moderna da 
Moeda, é possível deduzir outras interpretações da inflação, para 
tomar decisões práticas. Aquelas Teorias da Moeda são pré-
requisitos. 

 Para a escolha das políticas econômicas adequadas, é 
necessário datar e localizar: quando, isto é, qual é fase do ciclo de 
endividamento, e onde, se é o caso de uma economia periférica com 
moeda nacional não conversível. A MMT, como teoria aplicada, não é 
uma teoria geral. 

Seus adeptos necessitam compreender os conflitos de 
interesses. Com isso entenderiam a reação política da classe 
dominante contra o Estado se tornar “empregador em última 
instância”. 

Historicamente, em vez de pagar impostos, para cobrir déficit 
público, os cidadãos ricos optam por emprestar dinheiro para o 
governo, dominado por eles. Para evitar tributos, defendem sempre o 
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ajuste fiscal cortar despesas públicas em lugar de aumentar a carga 
tributária. 

Em compensação desses empréstimos ao governo, em “estado-
de-guerra” ou emergencial, 
eles recebem juros. Daí a eterna prioridade ao combate à inflação 
por causa do risco de eutanásia dos rentistas se os juros prefixados 
forem superados pela taxa de inflação. 

Além dos juros, isto é, rendimentos, compensa-se os cidadãos 
ricos também com liquidez e segurança (risco soberano). Tais títulos 
de dívida pública podem ser vendidos a outros cidadãos, caso o 
investidor necessite de dinheiro de imediato.  

Os títulos de dívida pública não conversíveis substituem a 
moeda conversível em ouro. Para evitar fuga de capital (ouro) o 
Tesouro Nacional oferece risco soberano: títulos com garantia de 
serem pagos em moeda nacional. 

Os ricos também controlam o governo e, desse modo, as 
finanças públicas: quem os emite e vende é também membro da 
autarquia compradora. Trata-se de uma estrutura de poder 
oligárquico, pois o fundamento político do mercado de títulos públicos 
é tipo “Zé com Zé”. 

 Na experiência histórica econômica brasileira, gradativamente, 
à medida do ritmo inflacionário, verifica-se um processo de 
substituição de indexadores: 

1.  indexador ex-post: em função do custo, para manter a margem 
de lucro histórica; 

2.  indexador inercial: em função do índice geral de preços, para 
reposição das perdas passadas; 

3.  indexador acelerador: em função de um índice de preço-guia, 
para acompanhar a liderança de preços; 

4.  indexador ex-ante: em função da expectativa de inflação, para 
reposição futura dos estoques e formação do preço a prazo; 

5.  indexador instantâneo: em função do dólar paralelo, para 
evitar defasagens. 
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 Quando a economia se torna indexada, formal ou 
informalmente, há distintos setores onde cada qual utiliza-se de um 
desses indexadores para fixar seus preços. Eleva a dispersão de 
preços relativos e face a preços rígidos à baixa, como os salários 
nominais, aumenta a média ponderada de todos os preços da cesta 
de consumo básica para o cálculo do nível geral dos preços. 

 O resultado desse processo de fixação de preços é, além da 
margem de lucro sobre custos históricos, os oligopólios incorporarem 
certa margem de segurança. Eles cobrem, assim, o risco de erro na 
antecipação de custos esperados, em espécie de indexação ex-ante.  

 Esta antecipação da inflação esperada constitui processo 
cumulativo ou “círculo vicioso” com reflexo na inflação prevista. A 
moeda não é apenas unidade-de-conta, como afirma o Lara Resende. 
Além de ser meio de pagamento, é reserva de valor. 

 Uma forma de minimizar o risco crescente de defasagem entre 
a remarcação de preço e a inflação esperada é abandonar a 
expressão do preço em moeda nacional e usar o dólar também como 
unidade-de-conta. Observa-se, então, o processo de dolarização dos 
preços.  

 Essas ameaças pairam sobre a economia brasileira. Aqui e 
agora, a Grande Depressão é inflacionária. É o pior dos mundos. 
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