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Prefácio 

O livro de David Colander e Roland Kupers, Complexity and The 
Art of Public Policy: Solving Society’s Problems from The Bottom Up, 
cujos extratos foram traduzidos por mim (ver lista no fim deste), 
destaca o pensamento de Abba Lerner. Infelizmente, nunca tive a 
oportunidade de o ler. 

Para sanar essa deficiência, perante o ensino aos meus alunos, 
eu traduzi aqui, como uma forma de estudo, seu capítulo sobre 
Finanças Funcionais. Está em seu livro Economia do Controle. Ele é 
muito citado no debate sobre a MMT (Teoria Monetária Moderna). 

Um breve resumo, encontrado em verbete enciclopédico, sobre 
as contribuições de Abba Lerner (1903-1982) ressalta o seguinte. 

Lerner desenvolveu um modelo de Socialismo de Mercado. 
Apresentava preços de mercado descentralizados, proporcionais ao 
custo social marginal, contribuindo para o chamado teorema de 
Lange-Lerner-Taylor. 

Esse teorema demonstrava um sistema socialista, mediado pela 
planificação central e munido de um sistema de preços relativos como 
referência à alocação de recursos, poderia obter um ótimo resultado 
econômico, semelhante ao obtido nos teoremas econométricos de 
Arrow Abreu. Para tanto, partiu de cinco premissas:  

1)  a diferença entre os dois sistemas encontra-se na composição 
de classes no poder e na forma de apropriação do excedente 
econômico;  

2)  o modo de determinação dos preços no socialismo deve 
funcionar de forma análoga à verificada numa economia 
capitalista;  

3)  o poder proletário deve se ocupar em princípio somente com a 
socia l ização dos meios de produção essencia is ao 
funcionamento da economia – e jamais com bens de consumo 
duráveis ou não duráveis;  
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4)  o cálculo econômico é essencial, pois nenhum mecanismo 
substitui completamente o mercado;  

5)  a propriedade privada em pequena escala na indústria e na 
agricultura é parte essencial no processo de acumulação 
socialista (LANGE, O. The Practice of Economic Planning and the 
Optimum Allocation of Resources. Econometrics.  Chicago, 
1949, vol. 17, p. 167-178.). 

Lerner contribuiu para a ideia de um dividendo social ao 
incorporá-lo ao modelo original de socialismo de Oskar R. Lange. Ele 
seria distribuído a cada cidadão como um pagamento único. 

O uso da política fiscal e da política monetária como 
ferramentas gêmeas da Economia keynesiana é creditado a Lerner 
por historiadores do pensamento econômico como David Colander. 

Com base no princípio da demanda efetiva e no chartalism, 
Lerner desenvolveu as chamadas Finanças Funcionais. Tratam de uma 
teoria de financiamento proposital, para atender prioritariamente ao 
objetivo explícito de pleno emprego, sem nenhuma tributação 
destinada exclusivamente a financiar o equilíbrio orçamentário. 
Destinam sim a financiar investimentos produtivos para aumentar a 
oferta agregada e manter a inflação baixa. 

Daí resolvi aprofundar minha pesquisa e ler também sobre o 
cartalismo. Após uma Introdução, traduzi extratos do primeiro 
capítulo do livro The State Theory of Money, cuja autoria é Georg 
Friedrich Knapp. Publicado pela primeira vez na Alemanha, em 1905, 
jamais vi uma tradução para o português, embora tenha passado a 
também ser muito citado pelos adeptos da Teoria Moderna da Moeda 
(MMT). 

Realocando esses estudos em ordem lógica – e não cronológica 
de publicação –, apresentarei em seguida a tradução do texto de L. 
Randall Wray. A abordagem neo-chartalista do dinheiro (Working 
Paper nº 10; julho de 2000). Ele é visto, praticamente, como o 
“criador” da Teoria Moderna da Moeda (MMT), embora na verdade 
seja um dos organizadores dessa maneira de pensar heterodoxa, 
existente há dois séculos. Na minha organização de postulados de 
uma Teoria Alternativa da Moeda contra a Teoria Quantitativa da 
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Moeda, apresentada na minha Tese de Livre Docência, defendida em 
1994, eu reuni inspirações desde Henry Thornton em 1802. 

 Concluirei este estudo com a tradução do capítulo de Abba 
Lerner sobre Finanças Funcionais. Essa edição tem finalidade didática 
na formação de economistas com uma visão plural bem-informada. 
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Introdução ao Cartalismo 

Na Macroeconomia, o cartalismo é uma teoria heterodoxa do 
dinheiro. Argumenta o dinheiro ter se originado, historicamente, com 
as tentativas de os Estados nacionais direcionarem a atividade 
econômica, em uma Economia sob Controle em lugar de uma 
Economia Descontrolada – e não como uma solução espontânea para 
os problemas de escambo ou como um meio para tokenizar a dívida.  

Token, em inglês, significa ficha ou símbolo. Na área da 
tecnologia, o nome passou a se referir a um dispositivo eletrônico/
sistema gerador de senhas bastante utilizado por clientes de bancos. 

A moeda fiduciária, baseada na confiança propiciada pelo 
Estado nacional, tem valor de troca por causa do poder soberano de 
cobrar impostos sobre a atividade econômica, pagáveis na moeda 
emitida por ele próprio. Nesse sentido, essa visão é papelista ou anti-
metalista. 

George Friedrich Knapp, um economista alemão, inventou o 
termo “cartalismo” em seu livro State Theory of Money. Ele foi 
publicado em alemão, em 1905, e traduzido para o inglês em 1924. 
Extratos de seu primeiro capítulo serão apresentados traduzidos 
adiante.  

O nome deriva do latim charta, no sentido de ficha ou bilhete 
como um documento oficial estabelecedor de normas. Knapp 
argumentou: “o dinheiro é uma criatura da lei – e não uma 
mercadoria”.  

Knapp comparou sua Teoria do Dinheiro Estatal ou “papelismo” 
com o “metalismo”, defendido na época no padrão-ouro, onde o valor 
de uma unidade de moeda dependia da quantidade de metal precioso 
a qual continha ou pela qual poderia ser trocada. Ele argumentou: o 
Estado poderia criar papel-moeda puro e torná-lo trocável, 
reconhecendo-o como moeda legal, com o critério para a moeda 
nacional de um Estado ser “aquele aceito nas repartições públicas” 
como pagamentos de impostos e tarifas de serviços públicos. 

Quando Knapp estava escrevendo, a visão predominante do 
dinheiro era ele ter propiciado a evolução do sistema de escambo 
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(trocas diretas) ao se tornar um meio de troca, porque representava 
uma mercadoria durável, demandada por ter elevado valor de troca, 
além de algum valor de uso. No entanto, como economistas 
cartalistas modernos como Randall Wray e Mathew Forstater 
apontaram, insights cartalistas sobre o papel-moeda de uso fiscal 
podem ser encontrados nos escritos anteriores de muitos 
economistas clássicos.  

Por exemplo, Adam Smith observou em A Riqueza das Nações: 

“Um príncipe, caso decretasse certa proporção de seus 
impostos ser paga em papel-moeda de certo tipo, poderia, 
assim, dar certo valor a esse papel-moeda. Isto mesmo caso o 
prazo de sua quitação final e redenção dependa totalmente da 
vontade do príncipe”. [Adam Smith. Uma Investigação sobre a 
Natureza e as Causas da Riqueza das Nações] 

Mathew Forstater (2004) também encontra apoio para o 
conceito de tax-driven money, sob certas condições institucionais, no 
trabalho de Jean-Baptiste Say, J.S. Mill, Karl Marx e William Stanley 
Jevons. 

Alfred Mitchell-Innes, escrevendo em 1914, argumentou: o 
dinheiro existia não como meio de troca, mas como um padrão de 
pagamento diferido, sendo o dinheiro do governo uma dívida, a qual 
o governo poderia reclamar ou cobrar por meio de impostos. Ele 
argumentou: 

“Sempre quando um imposto é cobrado, cada contribuinte 
torna-se responsável pelo resgate de uma pequena parte da 
dívida contraída junto ao governo por suas emissões de 
dinheiro, sejam moedas, certificados, notas, saques no Tesouro 
Nacional, ou qualquer seja o nome chamado desse dinheiro. Ele 
tem de adquirir sua parte da dívida de algum detentor dessa 
moeda ou certificado ou qualquer outra forma de dinheiro do 
governo, e apresentá-la ao Tesouro em liquidação de sua dívida 
legal. Este tem então resgata ou cancela essa parte da dívida... 
O resgate da dívida com o governo por meio de impostos é a lei 
básica da cunhagem e de qualquer emissão de ‘dinheiro’ do 
governo em qualquer forma”. [Alfred Mitchell-Innes, The Credit 
Theory of Money, The Banking Law Journal] 
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Knapp e Chartalism foram referenciados por John Maynard 
Keynes, nas páginas iniciais de seu livro Tratado sobre a Moeda, 
publicado 1930. Influenciaram as ideias keynesianas sobre o papel do 
Estado na economia.  

Em 1947, quando Abba Lerner escreveu seu artigo “Money as a 
Creature of the State”, os economistas abandonaram em grande 
parte a ideia de o valor do dinheiro estava intimamente ligado ao 
ouro. Lerner argumentou: a responsabilidade de evitar a inflação e as 
depressões era do Estado por causa de sua capacidade de criar (ou 
tributar com pagamento em) moeda nacional. 

A historiadora Constantina Katsari vê os princípios do 
metalismo e do cartalismo, avant la lettre, inseridos no sistema 
monetário implantado por Augusto, nas províncias orientais do 
Império Romano, do início do século I ao fim do século III dC. 

Os economistas Warren Mosler, L. Randall Wray, Stephanie 
Kelton e Bill Mitchell são os grandes responsáveis por reviver o 
cartalismo como explicação da criação de dinheiro. Wray refere-se a 
esta formulação revivida como Neo-Chartalismo. Leia seu artigo 
traduzido mais adiante. 

Mitchell, fundador do Centro de Pleno Emprego e Equidade ou 
CofFEE na Universidade de Newcastle, na Austrália, cunhou o termo 
Teoria Monetária Moderna [MMT] para descrever o Neo-Chartalismo 
moderno.  

Esse termo passou a ser amplamente usado. Scott Fullwiler 
acrescentou uma análise técnica detalhada dos sistemas bancário e 
monetário. O livro de Rodger Malcolm Mitchell, Free Money, descreve 
em termos leigos a essência do chartalism. 

Alguns proponentes contemporâneos, como Wray, inserem o 
cartalismo dentro da Economia pós-keynesiana. O cartalismo tem 
sido proposto também como uma Teoria Alternativa da Moeda ou 
complementar à Teoria dos Circuitos Monetários em Sistema 
Complexo.  

Ambas as formas de moeda, fiduciária ou escritural, constituem 
moeda endógena, ou seja, dinheiro criado dentro da economia, tanto 
pelo governo com gastos deficitários, quanto por empréstimos 
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bancários com multiplicação da moeda escritural. Não constituem 
moeda exógena, vinda de fora, trazida por colonizadores da produção 
de ouro.  

Na visão heterodoxa, o cartalismo explicaria as interações 
verticais (setor público-setor privado – e vice-versa), enquanto a 
Teoria dos Circuitos adota um modelo das interações horizontais 
(agente privado-agente privado). 

Hyman Minsky parecia incorporar uma abordagem cartalista à 
criação de dinheiro em seu Stabilizing an Unstable Economy, 
enquanto Basil Moore, em seu livro Horizontalists and Verticalists, 
delineia as diferenças entre dinheiro bancário e dinheiro estatal. 

James K. Galbraith segue o chartalism, conforme escreveu no 
prefácio do livro de Warren Mosler, The Seven Deadly Innocent 
Frauds of Economic Policy, em 2010. Disse: “Lerner defendeu, em 
Finanças Funcionais, a política pública ser julgada por seus resultados 
no mundo real – emprego, produtividade e estabilidade de preços – e 
não pelo possível de estar acontecendo com números do orçamento e 
da dívida. Warren também gosta de invocar a Lei de Lerner: em 
Economia, nunca se deve comprometer os princípios, não importa 
quantos problemas outras pessoas tenham em compreendê-los”. 

O cartalismo é uma tentativa de responder à pergunta: por qual 
razão o dinheiro é valioso? A resposta oferecida por ele é simples, 

mas com implicações profundas: o dinheiro tem valor porque o 
Estado assim o determina. 

Esse Estado pode escolher qualquer coisa como tal. O papel-
moeda pode servir como dinheiro, seja ou não igual ao ouro, como 
propõem os defensores do metalismo. Isso oferece uma explicação 
imediata e simples para o problema de como o papel-moeda veio a 
ser, com aceitação geral, substituto dos metais preciosos como meio 
de pagamento: porque o Estado determinou certo papel-moeda ter 
curso legal. 

Como o Estado adquiriu o poder de determinar os meios gerais 
de pagamento? 

De acordo com o cartalismo, a característica central do Estado 
ou, de forma mais geral, de qualquer aparelho estatal, mesmo 
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quando este se baseia, como na Antiguidade, em considerações 
religiosas, é o poder coercitivo sobre aqueles habitantes nas regiões 
onde o Estado controla. Esse poder coercitivo se expressa na 
capacidade de obter parte do produto do trabalho desses indivíduos, 
seja diretamente, seja sob forma de impostos sobre uma fração do 
valor adicionado. 

Antes, esse poder era expresso de forma direta: as autoridades 
estatais eram despóticas. Então, a “obrigação cidadã”, nem sempre 
em contrapartida de direitos da cidadania, exigia trabalho físico e 
direto, por exemplo, como escravos ou servos, construir coisas como 
templos, palácios, túmulos, necrópoles etc. 

No entanto, com a passagem para Monarquia Constitucionalista 
e a unificação de muitos Estados nacionais, inclusive ex-colônias 
tornando-se independentes, desde o fim do século XVIII até o do 
século XIX, foi necessário encontrar alguma forma de estabelecer 
como os cidadãos cumpririam suas obrigações. Tinham de prestar 
contas com as contribuições fiscais por estarem sujeitos à Defesa 
Nacional.  

Apareceram então algo como fichas [charts] ou vouchers. No 
caso dos trabalhadores, serviam como senhas com as quais o Estado 
(ou seus representantes) confirmavam eles terem trabalhado e obtido 
o direito de receber pagamentos em uma moeda nacional equivalente 
a uma certa cesta básica de consumo. O papel-moeda era espécie de 
escritura contábil com a qual seus possuidores provavam terem 
contribuído com sua parte no valor adicionado – e pagavam suas 
contribuições ao Estado. 

O Estado (ou seus representantes) passaram a aceitar esses 
tokens como cumprimento da obrigação. Quem os possuía e tinha 
pagado os impostos com eles teria “cumprido sua obrigação”.  

Dado o interesse geral em adquirir essa forma de riqueza 
plenamente líquida, eles passaram a servir como meio de compra de 
bens e serviços, ou seja, passaram a funcionar como meio de troca 
comercial. Dada a ausência de ferramentas burocráticas como 
escrita, sistemas censitários e meios formais de identificação pessoal 
para detectar cada pessoa com obrigações de pagamento, o dinheiro 
surgiu como uma solução prática ao portador para o problema do 
cumprimento das obrigações tributárias.  
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A moeda nacional se tornou uma escritura na qual se 
contabiliza as obrigações dos cidadãos de pagar ao Estado. Este 
criminaliza os sonegadores para reduzir a evasão fiscal.  

Na história, na verdade, essas obrigações ou relações da dívida 
dos cidadãos com o Estado já estavam em vigor antes da 
monetização oficial ser introduzida. 

Então, na visão dos autores cartalistas (e dos influenciadores 
ou influenciados), a origem e a função primordial do dinheiro é o 
Estado produzir tokens. Os cidadãos desejam ou acham conveniente 
os obter porque, em última análise, o Estado só aceita essas fichas 
como meio de pagamento da dívida imposta aos habitantes dos 
territórios sob seu controle. O papel de “facilitador de comércio” 
(meio de troca e unidade de conta) é derivado dessa função de poder 
liberatório de dívidas. 

O dito acima não é uma percepção aceita pelos defensores do 
espontaneísmo da sociedade e/ou do mercado na escolha da moeda 
equivalente geral. No entanto, os autores cartalistas consideram, em 
linhas gerais, essa visão ser a única com o respaldo de evidências 
encontradas nos estudos antropológicos e históricos.  

Essa narrativa pode explicar por qual razão, ao longo da 
História da Humanidade e em diferentes sociedades ou culturas, 
meios muito diversos de dinheiro foram usados como dinheiro. 
Existem exemplos históricos como entalhes em pedaços de madeira, 
ferramentas em miniatura, sal, conchas, pedaços de papel, metais 
diversos etc.  

Não faltou a esses sujeitos a ideia de comércio com os meios de 
pagamento para realizá-lo. Mas essa foi a forma mais eficiente de 
estabelecer o poder do novo arranjo institucional (Novo Estado) sobre 
seus cidadãos.  

No caso de um Estado metropolitano, por exemplo, o “poder 
colonial”, imposto com “armas, germes e aço” obrigou seus “novos 
súditos” a aceitar sua moeda. Com pagamentos em ouro, prata ou 
cobre, os colonizados-nativos contribuíam para a manutenção desse 
aparato estatal... dos invasores de seu território! 
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O cartalismo oferece uma visão de relações socioeconômicas 
estratificadas, onde a dívida em moeda nacional, isto é, a 
arrecadação fiscal sob a responsabilidade do Tesouro Nacional, está 
no topo da hierarquia. A origem do dinheiro encontra-se neste Poder 
Soberano, entendido em sentido amplo como monopólio das armas e 
da emissão monetária. 

A moeda nacional funciona, antes de tudo, como uma unidade 
abstrata de conta. Ela é então utilizada como meio de pagamento e 
liquidação da “dívida cidadã”.  

Prata, papel, ouro ou “qualquer outra coisa” será capaz de 
atuar como reserva de valor, formas de manutenção de riqueza ou 
ativos plenamente líquidos sem pagamentos de juros, para uma 
sociedade em fuga de capital. Mas os pagamentos do (e ao) Estado 
são exigidos em uma unidade de conta e um meio de pagamento, 
com poder liberatório da dívida, sob forma da moeda emitida por ele 
próprio.  

Essas funções características de dinheiro pleno (e não apensas 
parcial) dependem de a moeda atuar nessas três funções e, nesse 
sentido, ter tanto aceite legal quanto aceite mercantil. Por sua 
natureza, o “dinheiro legal” define uma relação social de um tipo 
particular: uma relação crédito-dívida. 

Uma variedade de implicações decorre disso. Em um nível mais 
geral, o principal é a moeda fiduciária ser, em última análise, uma 
nota promissória do governo. Como qualquer outra nota promissória, 
sua aceitação depende da confiança de, por um lado, o emissor a 
aceitará como poder liberatório de dívida por aquele montante, e, por 
outro, a capacidade daquele emitente estatal de adquirir créditos 
junto a outros agentes econômicos.  

Nessa situação, esta nota promissória serve como meio de 
pagamento, aceitável por terceiros, por valores ou quantias 
semelhantes. Sem essa confiança, o dinheiro fiduciário, sob qualquer 
forma, inclusive papel-moeda e cheques como ordens de 
transferência de depósitos à vista, não teria validade, ou seja, não 
seria aceito. 

Segue-se outra implicação geral: o dinheiro não pode ser 
estudado sem considerar o ambiente institucional onde existe. 
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Especialmente na Modernidade, o dinheiro não pode ser concebido 
sem a existência do Estado.  

Nas palavras de Charles Goodhart: “o dinheiro é uma forma de 
soberania e, como tal, não pode ser entendido sem referência ao 
Estado”. Por essa sugestão, o dinheiro moderno é uma instituição 
social e um bem público. 

Aceitando o precedente, é apenas aparente a diferença feita em 
alguns países entre:  

• o Banco Central, responsável pela política monetária ou 
administração financeira geral do Estado nacional, incluindo a 
administração física das reservas monetárias e outros ativos 
f inanceiros dele, com suas receitas e pagamentos 
correspondentes, e  

• o Tesouro Nacional, subordinado ao Ministério da Economia, 
responsável pelas Finanças Públicas, assim como pelas políticas 
econômicas em geral, incluindo a arrecadação de receitas 
federais (pela SRF – Secretaria de Receita Fazendária) e a 
administração da dívida pública (pela STN – Secretaria do 
Tesouro Nacional).  

Na realidade, ela é irrelevante ou fútil porque qualquer 
pagamento, seja renda, seja dívida, de um desses organismos é, na 
realidade, destinada a aquele ao qual se subordinam. Estão sob a 
responsabilidade do Estado nacional soberano. 

Tudo isso dito sobre o Cartalismo, juntamente com as 
percepções congruentes de autores institucionalistas como Thorstein 
Veblen e Karl Polanyi, influenciaram o trabalho de Abba Lerner sobre 
Finanças Funcionais. Também deram origem à chamada de Teoria 
Monetária Moderna, como será visto em trabalho de Randall Wray. 



 16

Teoria do Dinheiro do Estado 

The State Theory of Money apareceu pela primeira vez em 1905 
na Alemanha. A 2ª edição seguiu-se em 1918, a 3ª em 1921, a 4ª 
em 1923. A tradução em inglês é baseada nesta 4ª. O livro tinha sido 
resenhado na Inglaterra, no Economic Journal, em março de 1922. 

 O trabalho de Georg Friedrich Knapp é composto por quatro 
capítulos, dos quais apenas extratos do primeiro serão aqui 
traduzidos. O quarto capítulo contém a história da moeda na 
Inglaterra, França, Alemanha e Áustria, conforme mostrado no 
Sumário abaixo. 

CAPÍTULO I - PAGAMENTO, DINHEIRO E METAL 

1. Autometalismo; Nominalismo da Unidade de Valor 

O pagamento por pesagem de metal é o Autometalismo, agora 
obsoleto. A unidade de valor não é mais um certo peso de metal, mas 
sim um conceito jurídico definido historicamente por uma referência à 
unidade de valor anterior. 

2. Carta de Meios de Pagamento 

As dívidas expressas em unidades de valor podem ser quitadas 
por meio de peças gravadas, sejam moedas ou notas. Elas têm por 
lei certa validade em unidades de valor. Tais peças são chamadas de 
meios de pagamento Chartal ou moeda nacional. A validade é 
independente do conteúdo das peças. A lei procede do Estado. A 
moeda nacional é, portanto, uma instituição do Estado. 

3. Uso em Circulação 

Se o recebedor do dinheiro não quiser empregar o material das 
peças nas artes (uma “real” satisfação), mas usar as peças para 
pagar suas dívidas de acordo com a lei, isso seria uma “satisfação 
circulatória”, uma satisfação do uso em circulação. O Estado recebe 
sempre as peças em pagamento e só as abole quando introduz outras 
peças de denominação equivalente. 
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4. Relações Plásticas e Genéticas da Moeda com os Metais  

A moeda cunhada tem um padrão Mint. É estabelecido de qual 
metal a peça deve ser feita e qual o conteúdo (peso) ela deve ter 
quando for cunhada.  

Esta é a relação prática da moeda com metal. Além desta regra 
técnica, existe a regra legal de quantas unidades de valor da peça 
deve ser representativa ou válida. Com os dois atributos juntos segue 
o conteúdo específico da peça. 

Se a lei determina determinado metal poder ser convertido 
fisicamente em dinheiro sem limites, trata-se de uma relação 
genética entre moeda e metal. Knapp chama isso de metal hílico.  

A norma hilogênica estabelece quantas unidades de valor em 
dinheiro devem ser produzidas a partir de uma unidade de peso de 
um dado metal. Se esta conversão ocorrer por meio de cunhagem 
gratuita, e se o conteúdo da peça corresponder à norma, temos 
dinheiro em espécie. Todos os outros são notáveis, sejam moedas ou 
notas de papel-moeda puro e simples. 

5. Relações Drômicas do Dinheiro com o Metal 

Às vezes, um preço fixo é obtido para a prata ou para o ouro 
por meio de arranjos chamados de hidrodrômicos. Isso sempre é feito 
por meio de duas medidas, manutenção de um limite inferior de 
preço (hilolepsia) e de um limite superior (hilofantismo). Nenhum 
material tem por si um preço fixo. Origem da hilodromia, um arranjo 
útil, mas não essencial para a moeda. 

CAPÍTULO II - MOEDA DENTRO DO PAÍS DE ORIGEM 

6. Classificação Funcional dos Tipos de Moeda  

A moeda estatal pode ser reconhecida pelo fato de ser aceita 
como pagamento pelo Estado. Classificação dos pagamentos: (a) ao 
Estado, (b) pelo Estado, e (c) outros pagamentos, isto é, pagamentos 
epicêntricos, apocêntricos e paracêntricos. 

De acordo com o regulamento quanto ao curso legal, o dinheiro 
é dividido em dinheiro corrente, dinheiro puramente facultativo e 
dinheiro de troco. Deve haver pelo menos um tipo definitivo de 
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dinheiro, isto é, o credor deve tomar sem estar legalmente habilitado 
a receber outros tipos de dinheiro por ele. Existem também tipos de 
dinheiro provisórios, legalmente conversíveis em dinheiro definitivo. 

A espécie definitiva de dinheiro escolhida o Estado como poder 
liberatório final para seus próprios pagamentos (funcionários, 
fornecedores e credores) e torna obrigatória em casos duvidosos, 
chama-se valuta money. Todos os outros tipos de dinheiro são 
chamados de acessórios. O dinheiro válido torna-se o padrão 
monetário, no sentido mais estrito do termo. 

7. Bimetalismo e Tipos de Padrão  

No monometalismo, apenas um tipo de dinheiro em espécie é 
definitivo, por exemplo, dinheiro de prata em espécie ou dinheiro em 
ouro em espécie. Em bimetalismo, dois tipos de dinheiro em espécie 
são definitivos, dinheiro de ouro e dinheiro de prata. O bimetalismo 
deixa indeciso qual tipo de dinheiro é valuta; é, portanto, um 
"padrão" no sentido restrito; deixa questão em aberto se deve haver 
um padrão-ouro ou um padrão-prata, e isso é resolvido pela ação das 
repartições públicas do Estado. 

Também permanece indeciso qual dos dois metais tem preço 
fixo, mantendo-se apenas um limite inferior de preço para cada um 
deles. A classificação dos padrões, de acordo com o tratamento dos 
metais, leva a oito subdivisões, sendo superficial a classificação usual 
em padrões ouro, prata e papel-moeda, o chamado “padrão manco”. 

8. Notas Bancárias 

Significam desconto de letras comerciais ou notas promissórias 
em transações comerciais e empréstimos sobre bens móveis em 
garantia. A Nota de “banco livre” é essencialmente um meio de 
pagamento utilizado entre o banco e os seus clientes, bem como 
entre os clientes. Ela aparece sob a forma de promessa de 
pagamento, mas como também existem Notas inconversíveis, o 
essencial é a promessa do banco de aceitar as suas próprias Notas 
como meio de pagamento. A Nota bancária é um warrant do banco, 
possível de ser convertível ou inverso. O Estado muitas vezes declara 
ser possível receber essas Notas em pagamento nas suas caixas. 
Nesse caso, as notas se tornam então aceites e fazem parte do 
dinheiro do Estado. 
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8b. Capital de Giro ou Transferência de Pagamentos 

O crédito em capital de giro e os pagamentos realizados no 
tempo. Noção geral de pagamento inclui pagamentos a prazo. Os três 
tipos de pagamentos: compensatório, chartal e de giro. 

9. Ágio de Dinheiro Acessório 

O dinheiro acessório pode ser tratado como uma mercadoria 
dentro do país por conta do valor das peças. O valor da peça menos a 
validade da peça é igual ao ágio, ou seja, dinheiro acima e abaixo do 
par. O agio é um fenômeno comercial possível de desaparecer em 
algumas ocasiões. O ágio negativo é igual a desconto e pode às vezes 
ser criado deliberadamente ou aparecer como resultado de condições 
comerciais. 

10. Acumulação de Dinheiro Acessório 

O dinheiro acessório entra livremente nos cofres do Estado, é 
empilhado lá e muitas vezes expulsa o dinheiro valuta, porque ou (1) 
dinheiro acessório novo é emitido, ou (2) caso o acessório não seja 
retirado. O segundo foi o caso dos táleres e na França das peças de 
cinco francos. Para evitar esse acúmulo, a cunhagem gratuita de 
prata foi descontinuada na França (1876) e na Áustria (1879). 

11. Mudanças de Norma 

O acúmulo de dinheiro acessório pode levar à alteração do 
padrão, por exemplo, levado na França a um padrão-ouro em 1860. 
Mas a alteração pode surgir da livre escolha do Estado como no 
Império Alemão em 1871. A primeira é uma alteração obstrutiva, a 
segunda exata. A mudança pode ser restauradora, quando um 
padrão anterior é restaurado, ou inovadora, quando um novo padrão 
é escolhido como no caso alemão em 1871. A mudança pode ser uma 
ascensão, uma queda ou um equilíbrio. 

CAPÍTULO I I I - RELAÇÕES MONETÁRIAS COM PAÍSES 
ESTRANGEIROS  

12. Câmbio entre Valores [valuta] 

Este é um fenômeno comercial. A validade de todas as moedas 
está limitada ao Estado de origem exceto caso sejam peças 
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sincartais. A moeda estrangeira é uma mercadoria, cujo preço é 
fixado em mercado paralelo ou em mercado de câmbio oficial, de 
acordo com o balanço de pagamentos entre os Estados, ou seja, é 
estabelecido geopoliticamente. Uma paridade Mint entre o dinheiro de 
diferentes Estados, onde ocorre, é usada como padrão para a 
paridade cambial normal. Na sua ausência, assume-se uma paridade 
de troca normal. Se a moeda estrangeira tiver um valor superior a 
este, tem um ágio inter-valutário. Deve ser cuidadosamente 
distinguido do ágio interno da moeda acessória. 

13. Relação de Ouro e Prata 

Ouro e prata têm intrinsecamente nenhuma proporção fixa. Os 
preços da prata em Londres dependem do balanço de pagamentos 
entre o país com padrão-ouro adotado, no caso, a Inglaterra, e os 
países estrangeiros com padrão-prata, especialmente a Índia. 

O bimetalismo francês só uma única vez, por volta de 1860, 
exerceu um controle da influência sobre as flutuações do preço da 
prata. O bimetalismo deixou de existir em 1876. 

14a. Administração Exodrômica 

Isso significa a tomada de medidas deliberadas para estabilizar 
a troca intervalorativa. Se dois Estados usam o mesmo metal hílico 
para seu valuta money, a estabilização do câmbio é automática, para 
pequenas flutuações curtas. Em outros Estados, os arranjos 
exodrômicos são mais complicados, por exemplo, na Áustria desde 
1894 (a chamada política de lei estrangeira) e na Rússia desde 1892. 
É sempre o Estado comercialmente mais fraco quem mais precisa 
dessas medidas. 

14b. Sincartismo  

Certas moedas têm, às vezes, validade sob tratados em mais 
de um Estado, por exemplo, o Vereinsthaler no Zollverein alemão e 
na Áustria, a peça de cinco francos na França, Bélgica e Suíça. As 
moedas têm synchartism, mas não são garantia de uma troca 
estável, permanecendo os Estados independentes uns dos outros na 
escolha do sua valuta money. 

15a. A troca estável como objetivo final 
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A razão última para todas as mudanças de padrão nos tempos 
modernos é a estabilização das trocas estrangeiras. A França e a 
Alemanha passaram a um padrão-ouro sem preferência pelo ouro 
metálico, mas sim para regular o câmbio com a Inglaterra. Assim 
também fez, em 1802, a Áustria, a fim de estabilizar a troca com a 
Alemanha. 

§ 15b. Dinheiro em Espécie para Uso em Transações Externas, 
Dinheiro em Notas para Uso Doméstico  

A extensão do padrão-ouro e o aumento do uso de notas no 
país são observados há muito tempo (na Inglaterra, França, 
Alemanha e Áustria). A espécie é mais rara e mais mantida nos 
bancos meramente para regulação do câmbio. 

O emprego de dinheiro real em casa não é um abuso, mas um 
desenvolvimento. 

Dispensar totalmente o dinheiro em espécie só seria possível 
para federações de Estados muito grandes, provavelmente 
impraticável. Por conta do comércio exterior, o dinheiro em espécie 
ainda é necessário. [Lembre-se: escrito em 1905] 

CAPÍTULO IV - REVISÃO HISTÓRICA DOS VÁRIOS ESTADOS 

16. Inglaterra. 

Breve revisão da moeda inglesa desde a Idade Média até 1816. 

17. França. 

Revisão da moeda francesa de 1803 a 1870. Fim do 
bimetalismo francês em 1876 (descontinuação da livre cunhagem de 

prata). 

18a. Império Alemão em 1905. 

Descrição do sistema monetário em 1005. Sete tipos diferentes 
de dinheiro. (1) moedas de ouro, (2) moedas de prata federais, (3) 
moedas de níquel e cobre, (4) táleres, (5) notas do Tesouro, (G) 
notas do Reichsbank, (7) as notas de alguns bancos privilegiados. 

18b. Alemanha.  
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Período de transição, 1871-1876. Descrição das medidas pelas 
quais o padrão ouro foi estabelecido no lugar do padrão prata 
anterior. Razões alegadas para a inovação. A verdadeira razão ser a 
troca comercial com a Inglaterra. 

18c. Império Alemão. Capa de um terço da Emissão de Notas, 
1907 (do Bankarchiv para 1907). 

Taxas de descontos e empréstimos captados para garantir a 
cobertura. Ouro em barras e em espécie (moedas de ouro federais): 
a melhor cobertura. Certas outras formas admitidas para uso como 
cobertura. Falta de política clara nos métodos bancários de obtenção 
de ouro. Tem de resgatar todo o outro dinheiro em ouro, enquanto é 
incapaz de obrigar os pagamentos em ouro a si mesmo. Sua reserva 
de ouro, portanto, depende da ação incerta dos clientes. A cobertura 
de um terceiro, portanto, em constante perigo. 

18d. Alemanha, 1905-1914. 

O desaparecimento do thaler. As Notas Bancárias passam a ter 
curso legal obrigatório. Leis de 4 de agosto de 1914. As notas do 
Tesouro passaram a ter curso legal obrigatório. Conversão de notas 
descontinuada. Garantias de Empréstimo Oficiais criadas. 

19a. Áustria, 1857-1892. 

O ‘padrão austríaco” originalmente era um padrão-prata, 
introduzido por causa das relações de troca entre valores com o 
Zollverein. Foi arruinado pela guerra em1859. Notas Estatais foram 
criadas 1866. O acessório silver-golden [prata-ouro] é adquirido só 
com agio. O ágio desapareceu, em junho de 1878, mas o padrão de 
prata não foi restaurado, pois a Alemanha adotou um padrão-ouro. 

19b. Áustria, 1892-1900. 

Transição para o padrão-ouro. Paridade com o dinheiro-ouro 
dos países ocidentais para ser base das taxas de câmbio entre 
1879-1891. Estoque de ouro reunido por um empréstimo de ouro. 
Espécie de moeda de ouro cunhada, mas não colocada em circulação. 
Banco providenciava moeda em ouro. O ágio continuou exigido na 
bolsa alemã, as medidas exodrômicas são iniciadas em 1894 e são 
bem-sucedidas. O valuta money austríaco está nas notas bancárias, 
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provisoriamente inconversíveis. Tanto a Áustria quanto a Hungria 
almejavam a eventual conversibilidade. 

APÊNDICES E ADIÇÕES l 

19c. Pagamentos alfandegários na Áustria, 1854-1900.  

Pagamentos alfandegários desde 1854 sob uma lei especial 
própria. Pagamento de direitos aduaneiros em prata entre 
1854-1878; em ouro a partir de 1878; em ambos os casos para 
pagar os juros de certos empréstimos realizados em prata, enquanto 
a Alemanha tinha um padrão de prata, e depois em ouro, quando a 
Alemanha mudou para ouro. “Golden in silver” e “golden in gold” 
eram unidades especiais de valor ao lado do “Golden” (puro e 
simples), usadas para fins especiais; cessaram quando o ágio sobre 
prata ou ouro desapareceu. 

19d. Áustria Hungria, 1901-1914. 

Desaparecimento de notas do Estado. Criação de peça de duas 
coroas. Esquema tabular da circulação monetária austro-húngara 
antes da eclosão da guerra de 1914. Comparação com o sistema 
alemão. Uso de ouro pelo banco austro-húngaro. As tentativas de 
“colocar em circulação” peças de ouro, com pagamento em espécie 
em princípio, mas torna-se acidental ou voluntário o pagamento 
voluntário em espécie. Nenhuma questão de conversão de notas em 
ouro. Mais detalhes sobre a regulamentação do intercâmbio 
intervalorativo com os países ocidentais. 

20. Valor da Moeda e Preços. 

“Valor” sempre implica uma comparação, e no objeto particular 
comparado com ele temos uma expressão para o valor do dinheiro. 
Essas diferentes formas de expressão são mutuamente 
independentes, não podem ser trocadas e muito menos consideradas 
como uma só.  

O dinheiro também pode ser comparado com grupos de 
mercadorias, mas a composição do grupo deve ser acordada. Os 
números-índice são uma boa indicação das alterações no preço das 
mercadorias contidas no grupo. Outros grupos dariam outros 
números-índice. 
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Há sempre alterações de preço, devido às condições do 
mercado. Eles não devem ser explicados por demonstração de o valor 
do dinheiro ter mudado na direção oposta, pois isso seria mera 
tautologia. Quanto ao valor do dinheiro, as estatísticas de preço são 
boas indicações, mas precisam de uma interpretação. No caso da 
renda, “produtores” ou “consumidores” são afetados de forma 
diferente pelas alterações de preços. Alterações de preço não 
implicam em alterações da validade de uma peça monetária. A Teoria 
da Moeda do Estado deve ser mantida separada das reflexões 
econômicas sobre a Moeda. 

Prefácio do Autor À Primeira Edição Alemã (1905) 

Tive minhas primeiras impressões sobre questões monetárias 
em 1861, em uma viagem de verão no Tirol, onde havia apenas 
papel-moeda em circulação. Eu tive meu primeiro ensinamento sobre 
o assunto no inverno seguinte, em Munique, do Staatsrat von 
Hermann.  

Meu professor era um homem bem-informado e perspicaz, um 
metalista de prata e um defensor da teoria de que o uso do papel-
moeda era baseado no crédito. No inverno de 1862-63, seu assunto 
favorito eram as condições monetárias nos Estados Unidos, e eu 
estava novamente entre seus ouvintes. 

Quando em Estrasburgo eu mesmo comecei um pequeno curso 
de palestras sobre moeda, tentei manter a teoria em segundo plano e 
trazer claramente o que é a matéria nos Estados nacionais mais 
importantes. Ainda acho esse método heurístico ser o melhor para 
palestras. 

Um de meus alunos, Karl Helfferich, superou-me de longe nesta 
arte. Porém, a clareza em suas obras não pode ser muito elogiada. 
Outro aluno, philipp Kalkmann, por seus estudos na Inglaterra, 
Holanda e Suíça, aumentou muito meu conhecimento. Eu o teria de 
bom grado comigo como associado, se ele não tivesse adotado outra 
profissão. 

No outono de 1895, em um curso de conferências em Berlim, 
apresentei pela primeira vez plenamente meus pontos de vista, 
estabelecendo: o dinheiro de um Estado não é o de aceitação geral 
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compulsória, mas o aceito pelo público como pagamento por seus 
ofícios. O padrão não é escolhido por conta de quaisquer 
propriedades dos metais, mas com o propósito deliberado de 
influenciar as trocas com comercialmente importantes com Estados 
vizinhos. 

Logo depois disso, Georg Simmel publicou seu livro sobre a 
Philosophy of Money (Leipzig, 1900). Como trata apenas do lado 
sociológico da moeda, não preciso considerar meu trabalho como 
concorrente do dele.  

Sinto-me mais próximo de Otto Heyn, cuja obra (publicada em 
1894) se intitula Paper Standard with a Gold Reserve for Foreign 
Trade. Era um livro com apelo para os homens públicos e merecia 
mais atenção da recebida.  

Por mim mesmo, vim a desistir de qualquer tentativa de 
influenciar os homens públicos. Reservo o primeiro lugar à teoria ou 
filosofia do assunto, sob pena de desagradar ambas as escolas em 
debate: a de monometalistas, isso sem falar da ira dos bimetalistas, 
os quais não iriam ficar mais satisfeitos. 

Por outro lado, espero a aprovação e talvez a ajuda daqueles 
com capacidade de considerar o sistema monetário, ou melhor, todo o 
sistema de pagamentos, como um ramo da Ciência Política. Considero 
a tentativa de deduzi-la sem corresponder à ideia de um Estado não 
apenas ultrapassada, mas até absurda, por mais amplitude essas 
visões ainda possam obter. Para evitar polêmicas, sempre chamei isso 
de visão metalista, e eu me opus ao metalismo como tal sem nomear 
seus defensores – e também sem me opor ao uso do metal. 

Comecei a desenvolver a Teoria do Dinheiro do Estado em 
setembro de 1901, e não ouso confessar em quantos falsos começos 
incorri. Uma teoria deve ser levada ao extremo ou não tem valor.  

O homem prático pode, ou melhor, deve contentar-se com 
meias verdades. O teórico ao se deter em meias verdades estará 
perdido. 

Para atingir meu objetivo e substituir a visão metalista por uma 
fundamentada na Ciência Política, fui forçado a inventar uma 
terminologia própria. Mesmo quando novas expressões pudessem ser 
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formadas em alemão, parecia importante, nesse ramo da Ciência, 
não tendo nada de se restringir ao âmbito nacional, se encontrassem 
termos capazes de facilmente entrar em qualquer língua, como sendo 
mais erudito em vez de popular. 

Renunciei às vantagens de um estilo agradável para obter a 
maior vantagem do tratamento científico. Meu objetivo é reconstruir 
com clareza e certeza as ideias na base das regras e ordenanças 
vigentes sobre dinheiro. 

Lamento não poder entrar nos méritos de meus predecessores, 
Richard Hildebrand, Ignaz Gruber, Karl Knies, Lexis e Bamberger, e 
muitos outros. Escrever uma literatura completa sobre o assunto 
seria um trabalho histórico especial em si mesmo. 

Estou fazendo um primeiro esboço. Outros devem completar. 

Minha dívida mais pesada é com o Professor Fechner. Ele nunca 
escreveu uma única linha sobre moeda e, na verdade, não sabia nada 
sobre isso. Com ele, por exemplo, de seu livrinho sobre a alma, 
aprendi a distinguir o essencial do acidental. Portanto, se alguém 
disser meu objetivo ter sido descobrir a alma do dinheiro, assim 
seja... 

Estrasburgo, 5 de julho de 1905. 

Georg Friedrich Knapp 

Pagamentos, Papelismo ou Metalismo 

1. Autometalismo; Nominalismo da Unidade de Valor  

Moeda é uma criatura da lei. Uma Teoria do Dinheiro deve, 
portanto, lidar com a História do Direito. 

A forma favorita de dinheiro está em espécie. Como isso implica 
moedas, a maioria dos escritores concluiu a moeda poder ser 
deduzida da numismática. Isso é um grande erro.  

O numismata geralmente não sabe nada de moeda, pois ele 
tem apenas que lidar com seu cadáver. Ele não tem caminho pronto 
para o entendimento do papel-moeda puro e simples.  
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Pode ser um tipo de dinheiro duvidoso e até perigoso, mas 
mesmo o pior tipo deve ser incluído na teoria. Dinheiro deve ser 
depreciado, para ser considerado dinheiro ruim. 

Nada está mais longe de nossos desejos recomendar o papel-
moeda puro e simples em tal forma, por exemplo, como as Notas do 
Estado Austríaco de 1866. É bom qualquer Estado deseje manter o 
dinheiro em espécie e ter o poder fazer isso.  

Não há razão para, em circunstâncias normais, nos afastar do 
padrão-ouro. Digo isso, imediatamente, para tranquilizar o homem 
público.  

Ainda assim, neste livro, o padrão de prata também é 
cuidadosamente estudado. Além dele, prestamos mais atenção ao 
papel-moeda em lugar do ocorrido até agora.  

Em uma análise cuidadosa, parece nesta forma dúbia o 
“dinheiro degenerado” ser a chave para encontrar real a natureza do 
dinheiro, por mais paradoxal possa parecer à primeira vista. A alma 
da moeda não está no material das peças, mas sim nas normas legais 
reguladoras de seu uso. 

Todo dinheiro, seja de metal ou de papel, é apenas um caso 
especial dos meios de pagamento em geral. Na história jurídica, o 
conceito de meio de pagamento evoluiu gradativamente, partindo das 
formas simples e passando às mais complexas.  

Existem meios de pagamento ainda não sendo considerados 
dinheiro. Então, existem aqueles considerados dinheiro. Mais tarde, 
haverá ainda aqueles superados, pois deixaram de ser dinheiro. 

O que é então um meio de pagamento? Existe um conceito 
mais amplo sob o qual os meios de pagamento podem ser incluídos? 

Usualmente, os “meios de pagamento” são explicados pelo 
recurso ao conceito “unidade de troca por mercadoria”. Pressupõem 
os conceitos "mercadoria" e "troca". 

Ao definir, deve-se partir de algum ponto fixo. Arriscamo-nos a 
considerar "mercadoria" e "troca" como ideias suficientemente 
elementares. 
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Se afirmamos “todo meio de pagamento é uma mercadoria de 
troca”, estaremos totalmente errados. No curso da história 
encontramos meios de troca não possíveis, de forma alguma, ser 
considerados mercadorias de troca no sentido próprio do termo. 
“Mercadoria de troca” não é, portanto, o conceito mais amplo 
buscado por nós. 

Se, no entanto, dissermos inversamente: “toda mercadoria de 
troca é um meio de pagamento”, não teremos o que desejávamos. 
Existem mercadorias de troca sem serem meios de pagamento. 

Se um homem troca trigo pela prata de outro, a prata é uma 
mercadoria de troca para um, o trigo uma mercadoria de troca para o 
outro, dentro desta transação. 

Nesse sentido amplo, o conceito de “mercadoria de troca” ainda 
não serve ao nosso propósito. Permanece incerto se a mercadoria de 
troca é um meio de pagamento. Isso não pode ser afirmado nem de 
prata nem de milho, enquanto olharmos apenas para uma transação. 

Quando, no entanto, em qualquer sociedade, por exemplo, um 
Estado, é um costume gradualmente reconhecido por lei todos os 
bens deverem ser trocados por quantidades determinadas de uma 
determinada mercadoria, por exemplo, prata. Então, neste caso, a 
prata tornou-se uma moeda de troca em sentido mais restrito.  

Chama-se, portanto, dentro do alcance de seu uso, uma 
mercadoria de troca geral. A mercadoria de troca geral é, portanto, 
uma instituição de intercâmbio social. Ela obteve um uso especial na 
sociedade, primeiro pelo costume, depois pela lei. 

Tal mercadoria de troca socialmente reconhecida é, 
naturalmente, sempre um meio de pagamento. Portanto, está 
incluída no conceito de meio de pagamento. 

Por outro lado, não é verdade todo meio de pagamento ser uma 
mercadoria de troca socialmente reconhecida. Na verdade, é sempre 
reconhecido socialmente e sempre usado para troca. Mas é 
questionável se é sempre uma mercadoria.  

Para ser uma mercadoria, ela deve, além de seu uso na forma 
prevista em lei, ser suscetível de uso no mundo da arte e da 
indústria. Isso não acontece com todos os meios de pagamento.  
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As folhas de papel são tudo visto pelo olho do artesão no papel-
moeda. Este é um exemplo de objeto sem outro uso industrial. Eles 
não são, portanto, uma mercadoria de troca, embora sejam um meio 
de troca. 

O resultado de nossas considerações, cautelosamente 
formuladas como exige a teoria, é o seguinte. Na mercadoria de troca 
socialmente reconhecida temos um exemplo de meio de pagamento 
e, portanto, não sua definição.  

Ela é apenas um caso especial de meio de pagamento, o mais 
simples possível de ser imaginado. Suponhamos esta mercadoria de 
troca ser constituída por um metal – embora isto não seja 
absolutamente necessário, mas ocorre no caso mais importante – 
podemos então dar um nome a esta forma mais simples de meio de 
pagamento. Ele é "autometalístico". 

O autometalismo vê o metal apenas como material e dá 
consideração jurídica à forma como a quantidade do material é 
medida, no caso de um metal, por pesagem. A mercadoria-troca é 
sempre pesada para o credor. 

Não há dificuldade em conceber o autometalismo. A única 
dificuldade é com aqueles meios de pagamento não mais 
autometálicos, por exemplo, papel-moeda. Devemos, portanto, usar 
o autometalismo para mostrar qual é a característica distintiva do 
conceito "meio de pagamento".  

Vamos nos colocar no lugar do credor. Um homem ao receber 
uma libra de prata (ou cobre ou ouro) em troca de mercadorias, sem 
ser meio de pagamento, pode utilizá-la de duas maneiras. Ou ele 
pode usar a prata em algum ofício para fazer vasos como taças ou 
pratos, ou talvez até mesmo anéis e correntes para ornamento, ou 
então ele pode usá-la como meio de troca e obter com ela outras 
mercadorias precisadas.  

O titular pode fazer uso de sua propriedade de uma dessas 
duas formas, mas não de ambas ao mesmo tempo. Ele pode usá-lo 
em algum ofício, obtendo assim satisfação "real", ou então comprar 
outras mercadorias com ele, quando sua satisfação deriva de seu 
valor de troca.  
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A possibilidade de satisfação "real" é sem dúvida uma condição 
necessária para qualquer mercadoria se tornar uma mercadoria de 
troca socialmente reconhecida. Se não fosse indispensável no 
artesanato, o autometalismo nunca teria surgido. 

É a satisfação "real" em cada mercadoria a trocada. Um homem 
ao trocar uma ovelha por pratos de madeira, leva os pratos apenas 
porque eles dão uma satisfação real, isto é, porque ele pode usá-los. 
Mas os pratos não se tornam assim mercadorias de troca socialmente 
reconhecidas.  

A possibilidade de uso "real" é, portanto, essencial para uma 
mercadoria, por exemplo, um metal, ser escolhido como mercadoria 
de troca socialmente reconhecida. Porém, esta propriedade é 
insuficiente para torná-lo um meio de pagamento. 

Com a satisfação derivada da troca a posição é bem diferente. É 
uma propriedade necessária e suficiente de todo meio de pagamento, 
e do autometalístico em particular. Um homem pode empregar a 
mercadoria de troca recebida por algum ofício, mas não pode passá-
la à circulação.  

Nesse caso, possui uma mercadoria, mas não um meio de 
pagamento. Por exemplo, o dono de uma libra de cobre estaria nessa 
posição se em seu país a prata fosse o meio de pagamento 
autometalístico. 

É da maior importância isso ser lembrado. Mesmo no 
autometalismo (a forma mais simples de meio de pagamento) é 
primeiro a possibilidade de empregá-lo em troca aquilo capaz de lhe 
conferir a propriedade de se tornar um meio de pagamento. A 
possibilidade do uso "real" não produz essa propriedade, caso 
contrário todos os bens já seriam potencialmente meios de 
pagamento, pois todos eles têm um uso técnico.  

O uso em troca é um fenômeno jurídico. Mesmo o 
autometalismo é, portanto, uma forma legal do meio de pagamento. 

Não esqueçamos, porém, o autometalismo ser um exemplo de 
meio de pagamento. 

(...) 
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O que é então um meio de pagamento? Um objeto móvel 
possível, em qualquer caso, ser usado para circulação. Isso, no 
entanto, é uma mera dica geral, e você notará: o uso "real" não deve 
entrar na definição. Seria igualmente errado exigi-lo ou excluí-lo. 

É difícil dar uma definição correta de meio de pagamento, assim 
como na Matemática não podemos dizer o que é uma linha ou um 
número, ou em Zoologia definir um animal. Muitas vezes, o caso mais 
simples (linha reta, posição interativa) é tomado, e pode-se então 
prosseguir para ampliar o conceito, inicialmente reconhecido em um 
dado exemplo. 

Caso disséssemos, “um meio de pagamento é uma coisa móvel 
com a propriedade legal de ser portadora de unidades de valor”, isso 
seria exatamente o pretendido dizer aqui. 

Mas não vamos dar isso como uma definição, pois assumiria 
"unidade de valor" como uma noção auto evidente. Isto está longe de 
ser. 

Não digamos mais além do absolutamente necessário para o 
nosso propósito. Em primeiro lugar, a unidade de valor nada mais é 
senão a unidade na qual a quantidade do pagamento é expressa.  

Todo viajante ao entrar em um novo país pergunta o nome 
dessa unidade. Se as contas estão em marcos, francos, coroas ou 
libras esterlinas. Quando esta pergunta é respondida, o viajante 
pergunta como são os meios de pagamento usuais e quanto valem na 
unidade daquele país. Com as respostas ele está, então, em 
condições de fazer os pagamentos por ele mesmo.  

(...) 

A ação do Estado como mantenedor do Direito não aparece com 
a criação do dinheiro, por exemplo, com a cunhagem do metal ou a 
introdução do papel-moeda independente, mas no primeiro momento 
de alteração dos meios de pagamento. Antes disso, não havia 
fundamento para decidir a questão da "nominalidade" ou da 
"realidade". 

Logo quando o Estado introduzir um novo meio de pagamento 
no lugar do antigo, a lei deve: 
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(1)  descrever o novo meio de pagamento de modo ele ser 
imediatamente reconhecível;  

(2)  estabelecer um nome para a nova unidade de valor e 
denominar o novo meio de pagamento por ela, desta forma, a 
validade do novo meio de pagamento é estabelecida em 
unidades de valor; 

(3)  a unidade de valor deve entrar em uso definida por sua relação 
com a unidade anterior, ou seja, é, portanto, historicamente 
definida. 

Em geral, não há outra definição da nova unidade de valor. A 
definição histórica significa muitas das novas unidades representadas 
no novo meio de pagamento serem legalmente válidas para a 
quitação de uma dívida existente na antiga unidade. 

A definição da nova unidade consiste, portanto, na declaração 
de quantas novas unidades são legalmente e equivalente a uma 

unidade antiga. Esta definição não tem absolutamente nada a ver 
com o material no qual consistiam os antigos meios de pagamento, 
nem os novos. Ele contém apenas a proporção da nova unidade de 
valor para a antiga, ou seja, relaciona a nova unidade com a antiga. 

Tudo isso já havia acontecido na época do auto metalismo. 
Suponhamos ter sido feita a transição do cobre para a prata. O 
processo foi o seguinte. 

Em primeiro lugar, o Estado descreveu o novo meio de 
pagamento dizendo: ele será o metal prata.  

Em segundo lugar, o Estado ordenou a nova unidade ser 
chamada de “libra de prata”. Para a descrição do novo meio de 
pagamento, estabeleceu a regra, neste caso especial, de ser formada 
pela experiência física de pesagem. Cada quantidade de prata foi 
chamada, legalmente, de tantos quilos de prata pesadas em libras. 

Em terceiro lugar, o Estado disse: a unidade "libra de prata" 
substituirá tantas unidades anteriores, por exemplo, cinquenta quilos 
de cobre. Essa foi a definição legal da nova unidade. 

Logo quando tudo isso foi feito, a transição do cobre para a 
prata se completou. 
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É frequentemente esquecido: o autometalismo já possui um 
nome para a unidade de valor. Sempre coincide com a unidade de 
peso do material, mas ainda está lá.  

A característica do autometalismo não é não ter nome, mas ter 
um nome especial. Considera isso muito mais importante. 

O autometalismo tem a regra de a denominação do meio de 
pagamento em unidades deve ser encontrada pelo experimento físico 
de pesagem. Mas não é verdade, e destruiria inteiramente a 
generalidade da teoria, se dissermos a denominação de um meio de 
pagamento ser determinado de acordo com o resultado disso. 

Isso é apenas em uma determinada instância. Em geral, o 
nome não está sujeito a essa regra, é sim um ato legal autoritário. 

Muitas pessoas pensam, continuando com o exemplo, a 
referência da unidade "libra de prata" à unidade anterior "libra de 
cobre" ser regulada de acordo com o preço prevalecente da prata 
expresso em cobre. Isso facilitaria a transação para aquelas pessoas 
capazes de só conseguirem conceber o material para pagamento 
como mercadoria. Mas não é essencial para a referência.  

Por um lado, há transições de um meio de pagamento para 
outro no qual tal consideração do preço está fora de questão. Em seu 
aspecto mais amplo, a referência à unidade anterior é, em todos os 
casos, tal como o nome da unidade de valor, um ato legal autoritário. 
Pode ou não seguir tal regra. 

Finalmente, é correto dizer, no exemplo escolhido, tanto a 
antiga unidade de valor, tanto o antigo como o novo, "uma libra de 
prata", podem ser apresentados em uma forma "real", pois o 
exemplo é desenhado do autometalismo.  

A apresentação de uma forma "real" é sempre um caso especial 
possível, mas não é necessário. Se isso for esquecido, as transições 
mais importantes, consideradas mais adiante, são incompreensíveis. 

Permanecem os seguintes princípios gerais:  

(1)  A escolha do meio de pagamento é um ato livre da autoridade 
do Estado. 
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(2)  A denominação dos meios de pagamento por novas unidades de 
valor é um ato livre da autoridade do Estado. 

(3)  A definição da nova unidade também é um ato livre da 
autoridade do Estado. 

Só porque esses atos são gratuitos, eles podem ou não seguir 
regras especiais. 

Esta visão exclui a ideia de a forma "real" da unidade de valor 
ser a regra e sua ausência, a exceção. Via de regra, a denominação é 
dada por peso. A referência da nova unidade à antiga é liquidada de 
acordo com o nível de preço. 

Só uma lógica muito imperfeita pode falar assim. Aqui a 
questão não é o que acontece na maioria dos casos e o que 
raramente está ausente. Queremos chegar à essência da questão: o 
estado geral realmente não admite exceções, mas apenas casos 
especiais. 

No interesse da universalidade de nossa teoria, somos 
compelidos a dizer: a validade de nossos meios de pagamentos não 
está vinculada ao seu conteúdo material. A unidade de valor só é 
definida historicamente. 

Meios de Pagamento por Carta 

Na sociedade humana, uma determinada mercadoria, ou, mais 
precisamente, um determinado material transformou-se em meio de 
pagamento. No entanto, a noção de meio de pagamento não está 
vinculada a um determinado material.  

Assim, o conceito – meio de pagamento – é liberado da 
natureza real do material, por exemplo, pode ser, indiferentemente, 
cobre ou prata, mas permanecer ligado à condição de haver algum 
material. Isso é o máximo possível de chegar por um exame do 
autometalismo.  

A unidade de valor já não é definitivamente "real", mas é tão 
indefinidamente, não mais uma libra de cobre ou uma onça de prata, 
mas sempre uma determinada quantidade de um material prescrito 
por lei, seja cobre, prata ou ouro. Dívidas em unidades de valor são 
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dívidas reembolsáveis no material utilizado nos pagamentos, no 
momento, mesmo caso tenham sido contratadas em outro material. 

Enquanto durar, portanto, esse sistema, o nominalismo é 
propriedade das dívidas líricas. Sob o autometalismo não há outros 
meios de pagamento além do metal, daí a decisão de qual metal deve 
ser usado para pagamento é o negócio da regulamentação legal.  

Esta escolha do metal pela lei é aqui o único sinal de 
nominalismo. Desde quando um determinado material seja imposto 
ser um meio de pagamento, o dinheiro ainda não surgiu. 

A questão agora é se os meios de pagamento podem atingir um 
estágio ainda mais elevado de desenvolvimento. Se é concebível um 
estado de coisas onde o meio de pagamento seja algo diferente de 
um material selecionado para esse fim. 

Como os primeiros meios de pagamento são os objetos móveis, 
e como os objetos móveis não podem ser pensados à parte da 
matéria, é claro nenhum meio de pagamento ser concebível se não 
consista em matéria. A questão, portanto, não é se pode conceber 
meios de pagamento imateriais, mas se pode haver meios de 
pagamento definidos de outra forma sem ser pelo peso de um 
determinado material. 

É óbvio haver algo do gênero, pois é do conhecimento geral nos 
nossos atuais sistemas monetários não se fazem pagamentos com 
matéria-prima. Hoje, nos países do nosso padrão de civilização, não é 
possível pagar pesando cobre, prata ou ouro. 

Sempre pagamos em “peças”, isto é, em objetos móveis 
definidos não por sua matéria, mas por sua forma. Pagamos, 
portanto, em objetos móveis moldados com cunhagem de sinais 
sobre eles.  

Isso não é tudo, mas pense por um momento em seu 
significado. Todas as moedas usadas em pagamento estão sob este 
título, sejam elas formadas de pedras preciosas ou de base metálica. 

São todos feitos de metal, moldados com sinais. Às vezes 
também há warrants, isto é, meios de pagamento consistentes em 
material de escrita, não em metal, mas geralmente em papel. Tais 
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garantias são, sem dúvida, objetos móveis, imitados, portadores de 
signos, sejam quais forem. 

O dito até agora sobre as “peças” utilizadas no pagamento é 
insuficiente, pois falamos apenas de sua natureza como produtos 
técnicos. Deve-se acrescentar: pagamos com peças se tiverem um 
significado legal.  

A lei determina só serem admitidas como meio de pagamento 
as peças formadas desta ou daquela forma, e as marcas significativas 
das peças são prescritas por lei. No seguinte, se refere a apenas 
essas peças. 

Os meios de pagamento atualmente em uso comum têm 
sempre esta forma: a de peças no sentido jurídico. Eles são 
“mórficos”. 

Os meios de pagamento mórficos são, como veremos, nem 
sempre dinheiro, mas todo dinheiro está sob o título de meios de 
pagamento mórficos. O morfismo é uma condição necessária, mas 
não de longo alcance, para um sistema monetário. 

A forma mórfica não é mais autílica, pois o atilismo é, do ponto 
de vista jurídico, amorfo. Admite peças, tecnicamente consideradas, 
com regras e signos, mas essas formas e signos não têm nenhum 
significado legal.  

Assim, quando as formas e os sinais são significativos para 
delimitar o que é meio de pagamento e o que não é, temos 
morfismo. O autilismo tem ainda outra propriedade-medição por 
pesagem. No caso do autometalismo, ganha um significado jurídico. 
Não há nada aqui contraditório ao morfismo, embora o morfismo 
tente tornar a pesagem supérflua. 

É importante ser claro neste ponto. Pode haver meios de 
pagamento mórficos cuja validade no momento do pagamento seja 
estabelecida por pesagem. Na linguagem da Bolsa alemã, esse uso é 
al marco, por peso. Como deveríamos expressar, trata-se de meios 
mórficos de pagamento com prática compensatória. 

Não queremos dizer com isso as peças serem pesadas quando 
são golpeadas, pois isso acontece no caso de todas as nossas 
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moedas. Produção ponderada – produção por peso – significa uma 
ponderação precedente ao ato de pagamento.  

Isso, por outro lado, significa a prática de pesagem no 
momento do pagamento para estabelecer a validade. Como existe 
um desgaste das peças, é necessário manter as duas distintas. 

Suponhamos, por exemplo, as conhecidas moedas de ouro 
chamadas ducados serem introduzidas como meio de pagamento. 
Quando são cunhados, os discos são pesados, há produção 
ponderada.  

Suponhamos como previsto os ducados sejam utilizados para 
pagamento em função do peso. Isto efetivamente é uma prática 
compensatória.  

A unidade de valor seria nesse caso, pelo nosso próprio sistema 
de pesos, o grama de ouro ducado, isto é, não qualquer grama de 
ouro da finura prescrita para a cunhagem de ducados, pois isso seria 
autometalismo, mas a grama de ouro cunhada em forma de ducado. 
O grama de ouro nesta forma é um conceito totalmente diferente do 
grama de ouro do qual os ducados poderiam ser feitos. 

Tal sistema é concebível. Produziria um meio de pagamento 
mórfico compensatório, e o desgaste das peças, enquanto ainda 
fossem reconhecíveis como ducados, seria pouco importante, pois os 
ducados eram válidos ao marco". Por outro lado, o mero pagamento 
por contagem seria excluído, pois provavelmente haveria muitas 
peças desgastadas. As balanças para pesar ouro devem sempre ser 
mantidas em prontidão. 

Como é bem sabido, não temos tal sistema nos Estados 
civilizados modernos. Temos o maior cuidado em evitar a prática 
compensatória, porque o objetivo de todos os sistemas monetários 
modernos é descartar a balança como instrumento de pagamento.  

O mero morfismo ainda não produz isso, pois o sistema de 
ducados descrito acima é inquestionavelmente já mórfico, embora 
ainda permaneça compensatório. 

Existe então outro método de determinar a validade das peças 
além da pesagem? Certamente, logo quando houver um sistema 
monetário mórfico. 
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O morfismo dá a possibilidade de reconhecer o pagamento sem 
a necessidade, existente anteriormente, de nomear qualquer 
substância dada, pois as ordenações legais descrevem explicitamente 
as peças permitidas. Quando as ordenações legais dão o nome à 
unidade de valor (como marco, franco ou rublo) e a definem por 
referência à unidade anterior, nada nos impede de dar ao meio 
mórfico de pagamento uma validade dependente não do peso, mas 
da confiança.  

Proclama-se uma peça de tal e tal descrição será válida como 
tantas unidades de valor. O morfismo abre, pois, um caminho que 
não é compensatório.  

A validade pode depender da proclamação. Isso significa a 
abolição definitiva das escalas para o ato de pagamento. Além disso, 
o desgaste das peças não tem importância, caso ainda sejam 
reconhecíveis. 

A validade por proclamação é comumente chamada de “valor 
de face”, em contraste com o “valor intrínseco” das peças, 
supostamente dependente de seu conteúdo metálico. Esse é um 
hábito dos metalistas. Eles serão sempre autometalistas de coração... 

A validade por proclamação não está vinculada a nenhum 
material. Pode ocorrer com os metais mais preciosos ou mais vil, e 
em todos os casos onde os pagamentos não sejam compensatórios, 
isto é, em todos os sistemas monetários modernos.  

Além disso, como vimos, não devemos aplicar o conceito 
“valor” a este meio de pagamento, ou seja, não a esse dinheiro em 
si, mas apenas a coisas as quais não são meios de pagamento, pois 
no caso de “valor” usamos sempre o meio de pagamento atual como 
padrão de comparação. Isso não se refere à forma autometalística, 
pois é precisamente a superação do autometalismo está sendo 
descrita. 

Estabelecer a validade por proclamação não é, portanto, 
inconsistente com o conteúdo das peças, sendo de uma determinada 
qualidade, mas é inconsistente com a definição compensatória da 
validade. Nos sistemas monetários modernos, a proclamação é 
sempre suprema.  



 39

O fato de as peças serem de um determinado conteúdo pode 
ter todos os tipos de resultados, mas não é a base da validade. É 
assim somente quando o pagamento permanece compensatório, caso 
tão raro a ponto de ter de inventar o exemplo dos ducados.  

Existem, no entanto, reações compensatórias tão importantes a 
ponto de admitir essa forma em nosso sistema monetário para poder 
consultá-la ocasionalmente. 

Como compensatório, precisamos de outro nome abreviado 
para meio de pagamento “mórfico proclamatório”, cujos conteúdos 
metálicos não têm importância para a validade. Pelo menos são 
objetos móveis tendo por lei um significado independente de sua 
substância. 

A lei oferece muitos desses objetos na vida comum. Quando 
entregamos nossos casacos no vestiário de um teatro, recebemos um 
disco de estanho de um determinado tamanho com um sinal, talvez 
um número. Não há mais nada nele, mas este bilhete ou marca tem 
significado legal; é uma prova de ter o direito de exigir a devolução 
do meu casaco. 

Quando enviamos cartas, afixamos um selo ou bilhete capaz de 
provar termos por meio do pagamento de portes obtido o direito de 
levar a carta ao seu destinatário. 

“Bilhete” é, então, uma boa expressão, há muito naturalizada, 
para um objeto móvel, moldado, portador de signos, ao qual a 
ordenação legal dá um uso independente de seu material. 

Nossos meios de pagamento, então, sejam moedas ou 
warrants, possuem as qualidades acima mencionadas: são fichas de 
pagamento ou bilhetes usados como meio de pagamento. 

A ideia do bilhete ou ficha nada nos diz sobre o material do 
disco. É feito tanto de metais preciosos como de metais comuns, 
além de papel, para mencionar apenas os mais importantes.  

Não se pense, portanto, um bilhete ou ficha significar um objeto 
feito de um material sem valor, comparado com os meios de 
pagamento autometálicos precedentes. O valor do disco é deixado de 
lado por enquanto. É necessário apenas reconhecermos este objeto 
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portador de sinal como um meio de pagamento legal não 
compensatório. 

Talvez a palavra latina “Charta” possa ter o sentido de bilhete 
ou ficha, e podemos formar um adjetivo novo, mas inteligível: 
“chartal”. Nossos meios de pagamento possuem esta forma de token, 
ou seja, são chartais. 

Entre os povos civilizados de nossos dias, os pagamentos só 
podem ser feitos com boletos ou peças chartais.  

A cartalidade dos meios de pagamento nunca desapareceria 
mesmo caso as moedas em espécie fossem totalmente abolidos, o 
que não é provável devido à sua conveniência para os pequenos 
pagamentos.  

[Knapp escreveu isso em 1905, cerca de um século antes da 
criação de criptomoeda: é uma reserva de valor especulativa, 
podendo ser centralizado ou descentralizado ao utilizar a tecnologia 
de blockchain e da criptografia para assegurar a validade das 
transações e a criação de novas unidades da moeda. Com isso a 
adoção de moedas privadas, desta vez digitais, voltou à tona, apesar 
da desconfiança pública.] 

É importante esses tokens ostentarem os sinais exatamente 
descritos por decreto legal. Não é importante terem qualquer 
inscrição escrita.  

As letras ou hieróglifos (brasões) não têm importância. Eles são 
significativos apenas como meio de identificação. O significado deve 
ser descoberto não lendo os sinais, mas consultando as ordenanças 
legais. 

(...) 

O significado jurídico dos meios de pagamento da Chartal não 
deve, portanto, ser conhecido a partir das próprias peças. A peça 
contém meros sinais a serem interpretados por Atos Parlamentares 
ou outras fontes de direito. 

Objetos assim inscritos poderiam ser chamados de “símbolos”, 
se essa frase não sugerisse a ideia errada de tais meios de 
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pagamento existirem simplesmente para lembrar outros melhores e 
mais genuínos, sem serem eles próprios bons ou genuínos. 

Em primeiro lugar, entre os meios de pagamento “chartais” 
muitos não deixam nada a desejar em termos de genuinidade e 
bondade, mesmo do ponto de vista do metalismo mais estrito, como 
as nossas próprias peças de ouro.  

Em segundo lugar, os warrants ou notas não são menos 
chartais, também contêm muito de bom e genuíno, embora em um 
campo menos familiar aos metalistas. Por essas razões, é 
inconveniente falar de meios simbólicos de pagamento, 
especialmente porque as pessoas entenderiam isso no sentido 
puramente negativo de autometalístico se tivessem esse termo. 

Isso, no entanto, nunca foi afirmado com clareza, pois a 
expressão autometalismo não foi corrente até agora. 

No caso da cartalidade, as peças são vistas como algo uno e 
indivisível, como indivíduos objetivos. 

A cartalidade e a prática compensatória são mutuamente 
exclusivas, como o morfismo e o amorfismo.  

A cartalidade dos meios de pagamento não é uma questão de 
técnica. Apenas a produção de peças moldadas, chamada de 
morfismo, é técnica. O primeiro tipo de morfismo é a produção de 
moedas em sua forma mais primitiva. 

A cartalidade repousa sobre uma certa relação com as leis. É, 
portanto, impossível dizer pelas próprias peças se elas são chartais 
ou não. Isso é imediatamente evidente no caso de warrants. Quanto 
às moedas, devemos sempre consultar as leis e os estatutos legais, 
os únicos a darem a informação oficial. 

Enquanto o morfismo se origina de uma invenção técnica – a 
cunhagem do metal antes usado pelo peso –, a cartalidade passou 
despercebida, tão completamente despercebida a ponto até agora 
[1905] não tinha sequer um nome.  

(...) 
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Nossa classificação, portanto, dos meios de pagamento é não 
apenas possível, mas estritamente necessária, como se depreende do 
fato de que historicamente os fenômenos aparecem nessa ordem. 

A nominalidade da unidade de valor é, como vimos, criada pelo 
Estado na qualidade de guardião e mantenedor da lei. Isso, no 
entanto, não ocorre através da reflexão filosófica, mas de outra 
forma.  

O Estado se vê, por uma razão ou outra, obrigado a introduzir 
um novo meio de pagamento no lugar do antigo, enquanto deseja 
preservar as dívidas existentes, pelo menos em suas proporções 
relativas entre si. A jurisprudência, tendo de levar em conta este fato, 
agora põe a reflexão em ação, e sob compulsão passa a colocar a 
dívida nominal no lugar da dívida real, porque de outra forma ela não 
pode adaptar-se à nova situação. 

A cartalidade dos meios de pagamento surge de forma 
semelhante. O Estado como guardião da lei declara a propriedade de 
cada meio de pagamento deve ser inerente a certas peças 
estampadas como tal, e não ao material das peças.  

Neste caso, também a reflexão jurídica entra em ação e cria o 
conceito de pay-token ou ticket, não por capricho, mas porque deve 
acomodar-se à alteração. 

Finalmente, o mesmo vale ouro da autogênese. O Estado o cria 
– e não o jurista. 

Em todos esses casos o impulso vem da ação política do 
Estado. A jurisprudência só tira suas conclusões a respeito dessa ação 
do Estado a julgar. 

Se declaramos no início o dinheiro ser uma criação do Direito, 
isso não deve ser interpretado no sentido mais estrito de ser uma 
criação de jurisprudência, mas sim no sentido mais amplo de ser uma 
criação da atividade legislativa com parte do Estado Republicano. 
Depende de aprovação de legisladores políticos eleitos. 

A forma chartal não proíbe o uso de material dispendioso para a 
confecção de meios de pagamento, mas, por outro lado, não o exige. 
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A cartalidade torna o conceito de meio de pagamento independente 
do material.  

A forma cartográfica é a moldura ampla na qual podem ser 
fixados meios de pagamento, sejam eles feitos de material precioso 
ou do material mais pobre. 

Não é por causa disso, entretanto, uma questão de indiferença 
qual caso realmente ocorre. A natureza do material tem seus efeitos 
especiais, aos quais dedicaremos nossa atenção no devido lugar.  

Aqui só é importante estabelecer qual é a natureza da forma 
cartográfica, deixando de lado por enquanto a questão de quais 
qualidades são inerentes aos diferentes tipos de constituição 
cartográfica. 

Do dito, parece a forma Cartal está associada ao Estado, cuja 
lei a introduz, pois o uso da peça deve ocorrer onde a lei corre, ou 
seja, limita-se ao território do Estado, pois a lei não opera além de 
seus l imites. A forma da Carta nunca pode ser efetiva 
“internacionalmente”, ou melhor, nunca pode ser efetiva de Estado 
para Estado, caso os Estados sejam totalmente independentes uns 
dos outros. 

Esta é uma limitação impressionante, em comparação com o 
autometalismo. 

Se dois Estados têm o mesmo autometalismo, isto é, ambos 
pagam em cobre ou ambos em prata, então, eles têm ao mesmo 
tempo um meio de pagamento internacional, ou melhor, geopolítico 
ou geoeconômico. Esta forma de sistema comum é excluída pela ideia 
da constituição da Carta. Se dois Estados devem fazer um acordo 
para arrecadar seu dinheiro, então para nossos propósitos eles não 
são mais Estados separados, mas formam uma comunidade de 
Estados e deve ser considerada como um todo. 

A pergunta, portanto, por qual razão não temos dinheiro 
geopolítico nos países de nossa civilização é facilmente respondida. É 
porque a forma cartográfica prevalece em todos os lugares, e isso 
essencialmente exclui a ideia de que deveria haver uma moeda 
comum a dois Estados independentes. 
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[Em Economia, uma União Monetária é a situação quando mais 
de um país concordam em compartilhar uma moeda única. É a etapa 
onde ocorre a Zona de Livre Comércio, a União Aduaneira e a Livre-
Circulação de Mercadorias, pessoas, serviços e capitais, juntamente 
com a moeda comum.] 

A pessoa exigente de dinheiro geopolítico/geoeconômico se 
opõe à forma Chartal, com pequenas perspectivas de sucesso. Se ele 
deposita suas esperanças nos blocos regionais de comércio, deixe-o 
se lembrar: os Estados têm de cuidar de outras coisas além da 
moeda. 

Tais suplementos, claro, poderiam ser feitos ao sistema Chartal, 
adequando-os os fins principais de um sistema monetário 
internacional. Ele poderia ser alcançado, por métodos indiretos, dos 
quais falaremos mais adiante.  

É uma ideia completamente pervertida exigir moeda 
internacional para Estados independentes sem serem sequer aliados. 
Por outro lado, é sempre permitido desejar arranjos monetários para 
dificultar o mínimo possível os negócios internacionais.  

A divisão "genética" dos meios de pagamento resulta do dito. 
Chamamos essa divisão de "genética" quando levamos em conta 
apenas as circunstâncias características de sua origem.  

Neste ponto, deve-se supor o Estado só admitir um tipo de 
dinheiro, embora esteja acostumado a permitir muitos tipos de 
moedas diferentes em um sentido genético. A coexistência de muitos 
tipos diferentes delas, geneticamente diferentes, deve ser 
considerada mais tarde.  

Ela dá origem a outras classificações, chamadas de Funcionais. 
Por causa de sua base totalmente diferente, devem ser estritamente 
separadas. 
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Abordagem Neo-chartalista do Dinheiro 

Tradução de: L. Randall Wray. A abordagem neo-chartalista do 
dinheiro. Working Paper nº 10; julho de 2000. 

Em seu interessante e importante capítulo, Charles Goodhart 
faz três contribuições principais.  

Primeiro, ele argumenta existirem duas abordagens 
concorrentes para o estudo do dinheiro, com uma dominando a maior 
parte da pesquisa e da formação de políticas com virtual exclusão da 
outra.  

Em segundo lugar, ele examina e rejeita a abordagem da Área 
de Moeda Ótima de Mundel. Ela se baseia na abordagem dominante 
do dinheiro, levando a uma crítica à base teórica da União Monetária 
Europeia.  

Finalmente, ele apresenta alguma literatura histórica sobre as 
origens das moedas e do dinheiro. Ela não é familiar para a maioria 
dos economistas. Parece entrar em conflito com a abordagem 
dominante do dinheiro.  

Este capítulo se concentrará principalmente naquilo identificado 
por Goodhart como a abordagem "cartalista" ou "chartalista" 
negligenciada do dinheiro. Apresentará uma breve análise das 
evidências históricas e apenas uma referência passageira à crítica da 
teoria de Mundel. 

Abordagem Ortodoxa, Forma M 

Goodhart chama a abordagem ortodoxa de forma M, para 
designar Metalismo. Isso é tão dominante a ponto de quase não 
precisar de exposição, mas será útil esboçar brevemente suas 
principais características para contrastá-las com a teoria "cartalista" 
ou da forma C mais tarde. Eu ainda acho que a abordagem do 
Metalismo ser mais bem resumida em uma citação de Samuelson. 

Por mais inconveniente o escambo obviamente seja, ele 
representa um grande passo à frente de um estado de 
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autossuficiência no qual todo homem tinha de ser um faz-tudo 
e mestre de nada... Se pretendemos reconstituir a História ao 
longo de linhas lógicas hipotéticas, devemos naturalmente 
seguir da Era do Escambo para a Era do Dinheiro-Mercadoria. 
Historicamente, uma grande variedade de mercadorias serviu 
uma vez ou outra como meio de troca: … tabaco, couro e peles, 
peles, azeite, cerveja ou destilados, escravos ou esposas … 
enormes rochas e marcos e pontas de cigarro. A Era do 
Dinheiro-Mercadoria dá lugar à Era do Papel-Moeda... 
Finalmente, junto com a Era do Papel-Moeda, há a Era do 
Dinheiro Bancário, ou depósitos bancários. (Samuelson 1973: 
274-5) 

De acordo com a teoria da forma M, o dinheiro foi inventado 
para facilitar a troca, e isso continua sendo a coisa mais importante 
sobre o dinheiro. Os economistas da forma M argumentam: o valor 
do dinheiro foi inicialmente determinado pelo valor do metal cunhado, 
ou mais tarde pelo lastro mantido contra o papel-moeda.  

Foi só muito mais tarde quando “governos malignos” 
apareceram e enganaram o público para aceitar um dinheiro 
fiduciário sem apoio. Isso parece ser uma coisa difícil de explicar, 
portanto, como veremos, não é muito explicado.  

Para os economistas, a posição de Samuelson parece 
obviamente verdadeira. Para antropólogos e historiadores, deveria 
ser irrealisticamente errada.  

Infelizmente, pelo visto, se os historiadores conhecem alguma 
teoria econômica, eles conhecem a forma M. Assim, eles 
descartariam a história de Samuelson como simplista demais, mas 
toda vez quando leio relatos de dinheiro escritos por historiadores, 
com certeza eles tentam interpretar os fatos para torná-los 
vagamente adequados à teoria da forma M. 

De qualquer forma, a abordagem da forma M começa com o 
escambo. Então, é substituído por uma troca de redução de custos de 
transação, baseada em um dinheiro-mercadoria.  

O próximo passo na história ortodoxa é explicar como a 
economia moderna, onde em nenhum lugar se usava um metal 
precioso como meio de troca, poderia ter surgido. De fato, todas as 
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sociedades modernas usavam como meio de troca itens quase não 
sem valor no uso alternativo.  

Argumenta-se, assim, em algum momento, o meio de troca de 
metais preciosos foi depositado para guarda, com comprovação do 
depósito fornecida ao depositante. A evidência pode assumir a forma 
de uma nota, indicando a quantidade de ouro deixado em depósito.  

Enquanto essas notas fossem emitidas por guardiões confiáveis, 
e enquanto as notas não pudessem ser facilmente falsificadas, elas 
poderiam circular como meio de troca. Isso reduziu ainda mais os 
custos de transação, pois era muito mais fácil carregar notas em 
lugar de ouro.  

Também era possível preparar as notas de tal forma elas se 
tornassem inúteis se caíssem em mãos erradas. Reduzia os riscos 
associados ao roubo do ouro.  

Eventualmente, os guardiões descobriram o "processo de 
expansão do depósito". No início, eles podem ter emprestado ouro 
ocasionalmente, mantendo as notas promissórias dos mutuários e 
esperando os depositantes não tentarem resgatar suas notas por 
ouro até quando os empréstimos de ouro fossem pagos.  

Isso poderia aumentar a oferta de dinheiro até um fator de dois 
– todas as notas poderiam estar circulando como meio de troca, 
assim como todo o ouro emprestado pelos guardiões. Logo, no 
entanto, os guardiões teriam reconhecido: eles podiam simplesmente 
emprestar notas, criando-as para uso dos mutuários enquanto 
seguravam as notas promissórias.  

Dentro neste caso, o ouro poderia permanecer dentro do cofre, 
com um número múltiplo de notas circulando – tanto aquelas criadas 
inicialmente, quando os depositantes armazenavam seu ouro, mas 
também todas aquelas criadas em empréstimos.  

Neste ponto, temos essencialmente as características de um 
banco moderno. Ele reconhece ser segura a emissão de depósitos a 
um valor até, digamos, dez vezes suas reservas na expectativa de 
apenas uma pequena fração dos depositantes tentará sacar tais 
depósitos, resgatando-os para suas reservas. 
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Dado um multiplicador de depósitos relativamente estável – ele 
próprio uma função da relação entre reservas mantidas e depósitos –, 
a oferta de depósitos será então determinada pela quantidade de 
empréstimos demandada e pela quantidade de reservas ofertadas.  

Muitas vezes, presume-se os governos exercerem um controle 
substancial sobre isso, primeiro ditando o necessário ser mantido 
como reservas e, segundo, estabelecendo uma taxa de reserva 
legalmente exigida. Enquanto no passado distante, as reservas 
bancárias consistiam em ouro, hoje em praticamente todas as 
nações, a moeda fiduciária do governo (ou, moeda base, ou "dinheiro 
de alta potência", HPM) é necessária como reserva do sistema 
bancário.  

Isso permite o governo obter senhoriagem, emitindo moeda 
fiduciária, desejada pelos bancos, porque sua própria capacidade de 
fazer empréstimos é limitada pela quantidade de reservas possível de 
obter. Assim, na economia moderna, a oferta monetária consiste em 
depósitos bancários (criados enquanto os bancos fazem 
empréstimos) mais a parcela do HPM criada pelo governo e não 
mantida pelos bancos como reservas.  

Os bancos têm alguma influência sobre a porção de moeda 
fiduciária detida pelo público não bancário, pois podem oferecer o 
pagamento de juros para induzir o público a manter depósitos a prazo 
em vez de moeda fiduciária. No entanto, dadas as preferências do 
público, taxas de juros de depósito e taxas de reserva exigidas, o 
governo, de maneira exógena, controla a oferta de moeda por meio 
de sua oferta de moeda fiduciária a ser mantida como reservas do 
sistema bancário.  

Assim, a maioria das teorias monetárias ortodoxas 
simplesmente começa com a suposição de a oferta de moeda ser 
determinada pela política governamental. A famosa declaração de 
Friedman (1969, p. 4) de poderíamos supor o dinheiro ser lançado 
dos helicópteros do Banco Central é um bom exemplo, embora 
extremo. 

Em 1999, Mundell recebeu o Prêmio Nobel, em grande parte 
por sua extensão da teoria monetária ortodoxa à esfera internacional. 
Várias contribuições foram mencionadas na justificativa do prêmio, 
incluindo suas contribuições para o modelo Mundell-Fleming, alguns 
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trabalhos menos importantes sobre estabilidade dinâmica e, o mais 
importante para nossos propósitos, sua teoria da área monetária 
ótima (OCA). (Ver Comunicado de Imprensa da Real Academia Sueca 
de Ciências, 13 de outubro de 1999.)  

Este último trabalho foi citado devido à sua suposta relevância 
no mundo real para o desenvolvimento da União Monetária Europeia. 
Resumidamente, Mundell havia reconhecido: se o dinheiro se 
desenvolveu principalmente como meio de troca, então, não há razão 
para supor a região ótima dentro da qual uma determinada moeda 
deveria ser adotada deveria coincidir com os Estados-Nação. Em vez 
disso, uma região ótima deve ser definida como aquela onde a mão-
de-obra é móvel – e várias outras condições menos importantes 
também seriam válidas.  

Se o capital fosse móvel entre duas regiões, mas o trabalho não 
fosse móvel, então, seria “ótimo” cada região adotar sua própria 
moeda. Assim, ele forneceu um exemplo no qual se presumia o leste 
dos EUA e o leste do Canadá formavam uma região "ótima", com 
mão de obra altamente móvel e características de produção 
semelhantes (manufaturadas), enquanto o oeste dos EUA e o oeste 
do Canadá formavam outra região "ótima" com produção baseada na 
exploração de recursos naturais.  

Ele explicou não ser ideal ter um dólar americano e um dólar 
canadense, mas sim um dólar oriental e um dólar ocidental. Quando 
aplicado à Europa, argumentou: os Estados-Nação individuais dentro 
da Europa não representavam áreas monetárias ideais, mas sim 
emitiram moedas com base em limites políticos arbitrários.  

Assim, a formação da UEM com base em um euro poderia ser 
promovida como uma aplicação da teoria OCA de Mundell. 
Certamente, nem todos os teóricos ortodoxos concordariam a UEM 
ser o OCA apropriado, no entanto, o importante para nossos 
propósitos é a crença de não ser necessário vincular uma moeda a 
um Estado-Nação.  

Na mesma linha, muitos economistas ortodoxos aplaudiram a 
criação de Conselhos Monetários (principalmente) em países menos 
desenvolvidos, sob o argumento de o abandono da soberania 
monetária ao vincular explicitamente a moeda (fraca) de uma nação 
à moeda (forte) de outra nação ajuda a disciplinar os devassos. 
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governos. Novamente, o importante para nossos propósitos é a 
crença ortodoxa de as Nações não serem beneficiadas pela soberania 
monetária. 

Abordagem Neo-Chartalista, Forma C 

Nesta seção, examinaremos primeiro o chamado por Goodhart 
de forma C ou Abordagem Cartalista antes de nos voltarmos para as 
recentes extensões feitas pelos pós-keynesianos – o que pode ser 
chamado de Abordagem Neo-Chartalista (ou nC). 

A ideia central da visão alternativa é o valor do dinheiro ser 

baseado no poder da autoridade emissora – e não em qualquer metal 
precioso incorporado ou de suporte. Assim, os cartalistas atribuem ao 
Estado um papel central na evolução e no uso do dinheiro.  

Em grande parte, essa evolução não está vinculada à redução 
dos custos de transação de câmbio. Em vez disso, a evolução do 
dinheiro está ligada às necessidades do Estado de aumentar seu 
poder de comandar recursos por meio da monetização de seu poder 
de gasto e de tributação.  

Assim, dinheiro e política monetária estão intrinsecamente 
ligados à soberania política e à autoridade fiscal. Este é um ponto ao 
qual retornaremos abaixo quando examinarmos as origens das 
primeiras moedas na Grécia clássica. 

Infelizmente, Schumpeter enganou gerações de economistas ao 
igualar o cartalismo às leis de curso legal. Em vez disso, como 
mostrarei abaixo, os primeiros cartalistas argumentaram todo o 
necessário é o Estado impor um imposto pagável na própria moeda 
do Estado.  

No seguinte, não estou argumentando as leis de curso legal 
deverem ser descartadas, juntamente com a lei civil dos contratos, a 
confiança em nosso governo e os procedimentos eleitorais 
democráticos. Todas essas coisas também são importantes na 
evolução do dinheiro, das instituições monetárias e dos contratos 
monetários, mas o ponto crítico é os governos imporem taxas, multas 
e impostos para transferir recursos para o setor governamental e, por 
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muitos milhares de anos, os governos impuseram esses passivos na 
forma de um passivo monetário.  

Originalmente, o passivo monetário era sempre em termos de 
uma unidade de conta, representada por um certo número de grãos 
de trigo ou cevada. Na verdade, todas as primeiras unidades 
monetárias eram unidades de peso para grãos – a mina, o shekel, a 
lira, a libra.  

Quando o estado impôs a obrigação tributária, a população 
tributada teve de se apossar de algo aceitável pelo Estado como 
pagamento de impostos. Isso pode ser qualquer coisa desejada pelo 
estado: podem ser tabuletas de argila, contas de avelã, barras de 
ferro ou moedas de metais preciosos.  

Isso, por sua vez, significa o Estado poder comprar qualquer 
coisa à venda simplesmente emitindo aquela coisa aceita como 
pagamento de impostos. Se o Estado emitir um registro de avelã, 
com um entalhe para indicar ele valer 20 libras, então valerá 20 libras 
em compras feitas pelo Estado, com a condição de o Estado aceitar 
esse mesmo bastão de avelã como pagamento de impostos no valor 
de 20 libras.  

Essa vara circulará como meio de troca no valor de 20 libras, 
mesmo entre aqueles sem responsabilidade tributária, enquanto 
outros precisarem dela para pagar impostos. A correspondência 
daqueles com contas a pagar, mas sem impostos, com aqueles com 
obrigações fiscais, mas sem contas a pagar, é realizada por 
banqueiros – eles sempre foram os agentes do governo precisamente 
para realizar essa correspondência. 

A moderna visão pós-keynesiana do dinheiro é baseada em 
uma abordagem neo-chartalista, ou Dinheiro do Estado. O 
contribuinte inicial mais importante para essa abordagem foi Knapp 
(1924), cujo trabalho influenciou fortemente Keynes.  

No entanto, um artigo de 1913 relativamente desconhecido de 
Innes apresenta a abordagem de maneira clara e concisa. O 
precursor mais recente para o renascimento dessa abordagem foi 
Lerner, cujo artigo da AER de 1947 foi intitulado “o dinheiro como 
uma criatura do Estado”.  



 52

Essa abordagem leva a conclusões muito diferentes sobre as 
origens e funções da moeda, a relação entre soberania nacional e 
moeda, política monetária apropriada e as relações entre moeda e 
preços. No restante desta seção, examinaremos a abordagem neo-
chartalista (nC), enquanto na seção final concluiremos com as 
implicações políticas. 

A abordagem NC começa com o reconhecimento de não 
importar o caso no passado distante, a situação quase universal hoje 
é aquela onde o Estado-Nação estabelece a unidade de conta a ser 
usada dentro de seus limites (Lerner, 1947). Como Goodhart 
argumentou, de forma persuasiva, se fosse verdade o dinheiro ter se 
originado como um meio de troca de minimização de custos, seria 
difícil explicar por qual razão a regra de uma Nação-uma Moeda ser 
tão raramente violada hoje ou no passado.  

A primeira tarefa de cada Estado-Nação recém-independente foi 
a criação de sua própria nova moeda. Quando a Confederação 
Americana se separou da União, adotou sua própria moeda; quando a 
América Latina se revoltou, adotou uma nova moeda vagamente 
baseada na moeda espanhola; e mais recentemente, quando a URSS 
se desintegrou, cada novo Estado independente adotou uma nova 
moeda. Os exemplos são infinitos.  

Obviamente, isso não demonstra por si só cada Nação deve ter 
sua própria moeda (e há exemplos, embora muito poucos, de Nações 
optantes por adotar moedas estrangeiras como suas), nem 
necessariamente nos diz algo sobre as origens da moeda estrangeira.  

No entanto, tende a desviar a atenção de o dinheiro como meio 
de troca para o dinheiro como unidade de conta, pois é difícil ver por 
qual razão os custos de transação de troca são quase uniformemente 
reduzidos pela adoção de uma nova moeda. No mínimo, seria de 
supor uma nova Nação enfrentar custos de transação maiores ao 
criar uma nova moeda porque os mercados teriam que se acostumar 
a usar.  

Assim, nos deparamos com uma de duas possibilidades:  

• ou a) os estados-nação são quase universalmente irracionais na 
escolha de um aumento do custo de transação com a moeda 
soberana,  
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• ou b) os custos de transação de câmbio não são uma 
consideração primária na adoção de uma moeda de conta. 

A abordagem pós-keynesiana baseada em nC é, obviamente, 
amplamente baseada nas crenças de Keynes. No Tratado, Keynes 
argumentou: “o dinheiro propriamente dito no sentido pleno do termo 
só pode existir em relação a um dinheiro de conta” (Keynes 1930, p. 
3), sugerindo a unidade de conta dever preexistir ao uso de um meio 
de troca ou, pelo menos, ser criado simultaneamente.  

Em outro lugar, ele foi mais longe ao argumentar: “Agora, para 
os propósitos sociais e econômicos mais importantes, o que importa é 
o dinheiro de conta; pois é a unidade de conta o assunto principal”. 
(Keynes 1982, p. 253) Segundo Keynes, o dinheiro de conta "passa a 
existir junto com as Dívidas, visto como contratos de pagamento 
diferido, e Listas de Preços, vistas como ofertas de contratos de 
compra ou venda. O próprio dinheiro deriva seu caráter de sua 
relação com a unidade-de-conta, pois as dívidas e os preços devem 
primeiro ter sido expressos em termos deste último”. (Keynes 1930, 
p. 3) 

É difícil para a ortodoxia explicar como pode ter surgido o 
“consenso espontâneo” para escolher uma mercadoria ou outra para 
uso como meio de troca, necessariamente antes de seu uso como 
unidade de conta na qual os preços são denominados. Keynes, 
seguindo os cartalistas, inverteu as coisas e enfatizou o papel 
desempenhado pelo Estado ao estabelecer primeiro um dinheiro de 
conta – ou o chamado por Ingham (2000) de “valor em abstrato”.  

Keynes argumentou: “o cartalismo começa quando o Estado 
designa o padrão objetivo correspondente ao dinheiro-de-conta” 
(Keynes 1930, p. 11). O “direito” de designar o dinheiro de conta “é 
reivindicado por todos os Estados modernos e tem foi assim 
reivindicado por cerca de quatro mil anos, pelo menos” (Keynes 
1930, p. 4).  

Embora Keynes não tenha ido tão longe a ponto de afirmar o 
dinheiro ter se originado como uma unidade de conta, designada pelo 
Estado, ele enfatizou por “pelo menos” nos últimos quatro mil anos, o 
Estado reivindicou “o direito de determinar e declarar qual coisa 
[dinheiro] corresponde ao nome [unidade de conta], e de variar sua 
declaração de tempos em tempos” (Ibidem, p. 4). Assim, não é 
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coincidência descobrir o fenômeno uma nação-uma moeda nacional 
ser tão onipresente em todo o mundo hoje e em toda a história 
registrada. 

Exatamente como um Estado adota uma unidade de conta, ou 
“escreve o dicionário”, como disse Keynes? Alguns, incluindo 
Schumpeter (1954) e Davidson (1978), enfatizaram as leis de curso 
legal – o Estado emite uma moeda em termos de uma unidade de 
conta, depois aprova leis exigentes de "aceitação" dessa moeda para 
pagamentos em áreas designadas (públicas e privadas).  

Knapp, no entanto, duvidou isso ser suficiente, argumentando 
tais leis “apenas expressam uma esperança piedosa”. (Knapp 1924, 
p. 111) Na visão de Knapp, o Estado desempenha um papel crítico na 
determinação de o que servirá como unidade de conta, pois tentar 
"deduzir" o sistema monetário "sem a ideia de um Estado" é 
"absurdo". O Estado estabelece o dinheiro de conta quando 
determina o que será "aceito em repartições públicas", e não por 
"jurisprudência". (Knapp 1924, pp. Vii-viii; 40)  

Keynes endossou essa visão, argumentando: "Knapp aceita 
como 'Dinheiro', corretamente eu acho, qualquer coisa comprometida 
pelo Estado a aceitar em seus escritórios de pagamento, seja ou não 
declarado o curso legal entre os seus cidadãos". (Keynes 1930, pp. 
6-7)  

Mais tarde, Abba Lerner explicou: 

“O Estado moderno pode fazer qualquer coisa ser escolhida 
geralmente aceitável como dinheiro. É verdade: uma simples 
declaração de ‘tal coisa é dinheiro’ não funcionará, mesmo se 
apoiada pela evidência constitucional mais convincente da 
soberania absoluta do Estado. Mas se o Estado estiver disposto 
a aceitar o dinheiro proposto em pagamento de impostos e 
outras obrigações para si mesmo, o truque está feito. Todos os 
com obrigações para com o Estado estarão dispostos a aceitar 
os pedaços de papel com os quais podem liquidar as 
obrigações, e todas as outras pessoas estarão dispostas a 
aceitar esses pedaços de papel porque sabem: os contribuintes 
os aceitarão, por sua vez." (Lerner 1947, p. 313) 
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Lembre-se, na história ortodoxa, os participantes do mercado 
“espontaneamente” decidem usar alguma mercadoria relativamente 
escassa e, portanto, valiosa como meio de troca (Dowd 2000). Alguns 
economistas ortodoxos ainda argumentam: se apenas voltássemos a 
um padrão-ouro exigente de total lastro em ouro contra papel-
moeda, isso proporcionaria um dinheiro com valor estável.  

A abordagem NC insiste: o dinheiro não deriva seu valor da 
mercadoria da qual é fabricado (nem das reservas de uma 
mercadoria mantida contra sua emissão no caso de um papel-
moeda), mas sim da disposição do Estado em aceitá-lo para saldar as 

obrigações para com o Estado.  

Como argumentou Keynes, “o dinheiro é a medida do valor, 
mas considerá-lo como tendo valor em si é uma relíquia da visão de o 
valor do dinheiro ser regulado pelo valor da substância do qual é feito 
– é c o m o c o n f u n d i r u m i n g r e s s o d e t e a t r o c o m a 
performance" (Keynes 1983, p. 402). Um bilhete de teatro tem valor 
não porque é feito de papel precioso, mas porque é aceito como 
pagamento para a entrada no espetáculo.  

Adam Smith havia reconhecido há muito tempo: “um príncipe, 
caso decretasse certa proporção de seus impostos ser paga em um 
papel-moeda de certo tipo, poderia, assim, dar certo valor a esse 
papel-moeda. Isto mesmo caso o prazo de seu quitação final e 
redenção devem depender totalmente da vontade do príncipe” (Smith 
1937, p. 312).  

Ecoando Smith, Minsky argumentou: “o fato de os impostos 
precisarem ser pagos dá valor ao dinheiro na economia; a 
necessidade de pagar impostos significa as pessoas trabalharem e 
produzirem para obter aquela unidade-de-conta com poder liberatório 
de dívidas com a qual os impostos podem ser pagos” (Minsky 1986, 
p. 231).  

Goodhart argumentou: "o Estado cobra impostos e pode insistir 
estes serem pagos em dinheiro emitido pelo Estado. Isso garante:  
essa moeda fiduciária terá algum valor” (Goodhart 1989, p. 36).  

Até mesmo o neo-keynesiano Tobin reconheceu recentemente: 
“por sua disposição de aceitar um ativo designado na liquidação de 
impostos e outras obrigações, o governo torna esse ativo aceitável 
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para qualquer um caso tenha tais obrigações, e em recorrer a outros 
com obrigações para com eles, e assim por diante” (Tobin 1998, p. 
27). 

No entanto, talvez a expressão mais clara e completa do 
cartalismo, o qual subjaz à Abordagem Moderna do Dinheiro na NC 
esteja no artigo acima mencionado, e bastante obscuro, de Innes. Em 
contraste com a preocupação ortodoxa com moedas de metais 
preciosos, Innes reconheceu: as moedas eram um desenvolvimento 
muito tardio e permaneciam relativamente sem importância mesmo 
após sua invenção.  

Em vez disso, ele se concentrou nas contas de aveleira, embora 
o principal princípio avançado fosse simplesmente o dinheiro sinalizar 
uma dívida, emitida pelo “gastador” ou comprador. Ele, 
automaticamente, se torna “devedor” ao ser aceito pelo "vendedor" o 
qual automaticamente se torna “credor”.  

Um registro era simplesmente “uma vara de aveleira quadrada, 
entalhada de uma certa maneira para indicar o valor da compra ou 
dívida”, com o nome do devedor e a data da transação escritos em 
dois lados opostos da vara. (Innes 1913, p. 394) Após o entalhe, a 
vara foi dividida ao meio de tal forma os entalhes serem cortados ao 
meio.  

A divisão é interrompida a cerca de um centímetro da base, 
com a peça mais longa (chamada de estoque, de onde deriva nosso 
termo “estoque de capital”) sendo retida pelo credor, com o 
"toco" (termo ainda usado como "toco de ingresso") ficando na posse 
do devedor. As duas partes da contagem seriam combinadas mais 
tarde (mais significativamente no momento da liquidação) para 
verificar o valor da dívida.  

É importante ressaltar: os governos gastaram ao levantar-se 
uma "tallia divenda" no erário, emitindo contas para pagamento de 
bens e serviços entregues à corte. Após 1670, as contas de madeira 
foram complementadas por “Ordens do Tesouro” em papel, embora 
as contas ainda fossem mantidas em a Câmara dos Comuns inglesa 
até 1834 (Davies 1996). Mas por qual razão os súditos da coroa 
aceitariam bastões essencialmente sem valor e, mais tarde, papel? 
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O governo, por lei, obriga certas pessoas selecionadas a se 
tornarem seus devedores. Este procedimento é chamado de cobrança 
de um imposto, e as pessoas assim forçadas à condição de devedores 
do governo devem, em teoria, procurar os titulares dos registros ou 
outro instrumento de reconhecimento de uma dívida vencida pelo 
governo e adquirir deles os registros vendendo a eles alguma 
mercadoria ou prestando-lhes algum serviço, em troca do qual eles 
podem ser induzidos a se desfazer de suas contas. Quando estes são 
devolvidos ao Tesouro do governo, os impostos são pagos. (Innes 
1913, p. 398) 

Observe a chave ser a capacidade da Coroa de impor uma 
dívida a seus súditos. De maneira mais geral, Minsky reconheceu 
mais tarde o dinheiro bancário, hoje sob a forma de depósitos à vista 
(embora na maior parte da história bancária, o dinheiro bancário 
tenha tomado a forma de notas de papel) tem “valor de troca porque 
uma multidão de devedores de bancos tem dívidas pendentes e 
exigentes do pagamento em depósitos à vista a bancos. Esses 
devedores vão trabalhar e vender bens ou instrumentos financeiros 
para obter depósitos à vista” (Minsky 1986, p. 231).  

Esse foco na dívida vira o paradigma do escambo “de cabeça 
para baixo”, pois a atividade de mercado deriva de dívidas 
monetárias. Os devedores trabalham para obter os meios de 
liquidação da dívida aceitos por seus credores. 

Exatamente como as dívidas foram denominadas em um 
dinheiro de conta generalizado, provavelmente, nunca será conhecido 
com certeza. Como Grierson argumenta: “unidades de valor, como 
unidades de área, volume e peso, só podiam ser obtidas com grande 
dificuldade, em parte porque as unidades naturais estão ausentes, 
em parte por causa da diversidade muito maior de mercadorias 
medidas e a consequente dificuldade de encontrar padrões comuns 

em termos dos quais eles poderiam ser razoavelmente comparados e 
'comandar' sociedades pré-mercado” (Grierson 1977, p. 19).  

Sabemos muitas das primeiras unidades monetárias eram 
baseadas em unidades de peso, especificamente, no peso de um 
número específico de grãos de trigo, cevada ou arroz. É possível essa 
prática da avaliação tenha surgido dos elaborados esquemas de 
compensação estabelecidos na sociedade tribal - os códigos Wergeld, 
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Cumhal e Brehon. "O objetivo geral dessas leis era simples, o de 
fornecer uma tarifa de compensações a qual, em qualquer 
circunstância, seus compiladores gostariam de prever, impediriam o 
recurso ir à rixa de sangue" (Grierson 1977, p. 19)  

Observe o verbo “pagar” deriva do verbo “pacificar”, indicando 
o propósito original do pagamento de multas Wergeld ou noivado. 
Essas “tarifas” eram “estabelecidas em assembleias públicas, e os 
padrões comuns eram baseados em objetos de algum valor possuídos 
por um chefe de família ou possível de obter de seus parentes”.  

Note-se, porém, esses cronogramas não usavam, nem exigiam, 
uma unidade de conta, pois eram exigidos pagamentos específicos 
para cada tipo de lesão infligida – e como eram estabelecidos em 
assembleia pública, o pagamento exigido seria amplamente 
conhecido. 

É provável, com o desenvolvimento da sociedade de classes, 
uma classe alta ou autoridade tentasse impor (ou pelo menos 
compartilhar) multas, taxas, dízimos e tributos — essencialmente 
"socializando" a compensação de Wergeld. Pode não estar muito 
longe da verdade argumentar: nosso sistema monetário se 
desenvolveu a partir do sistema de justiça criminal, em vez de 
substituir o escambo ineficiente nos mercados.  

Enquanto vemos a Justiça hoje como o processo capaz de 
forçar os criminosos a “pagar sua dívida com a sociedade”, na 
sociedade tribal, a Justiça significava compensação das vítimas para 
evitar o desenvolvimento de “rixas de sangue”.  

Em um livro muito interessante, Innes (1932) argumentou: a 
justiça tribal foi gradualmente substituída pelo sistema de justiça 
moderno. Este foi projetado para maximizar os pagamentos para 
“pacificar” a elite.  

Se correta, a padronização de multas, taxas, dízimos, tributos 
e, posteriormente, impostos, em termos de uma unidade monetária 
de conta, foi realizada para reduzir os custos de transação de 
aplicação da “justiça” e centralização da cobrança, em vez de 
substituir o escambo ineficiente. Mesmo após o desenvolvimento do 
capitalismo, a Coroa ainda dependia de multas (cobradas sobre quase 
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todas as atividades concebíveis) para uma parcela substancial das 
receitas do Estado. (Ver Madox 1769.)  

Acima notamos a importância da imposição de uma dívida fiscal 
na geração de uma demanda pelo dinheiro emitido pelo Estado. Os 
impostos são, é claro, apenas um conjunto de multas específicas – 
uma “multa” para possuir propriedade, uma “multa” para obter renda 
ou uma “multa” para importar mercadorias – embora hoje ninguém 
pense nessas atividades como “crimes”. A economia moderna 
separou amplamente o sistema fiscal do Estado de seu sistema de 
justiça criminal, mas eles estavam intimamente interligados até 
muito recentemente. 

As origens do dinheiro moderno, cartalista (usado nos últimos 
4.000 anos, de acordo com Keynes) podem ser atribuídas às taxas 
dos palácios dos grandes impérios possuidores de celeiros, 
eventualmente padronizadas nas unidades de peso de trigo, ou 
cevada, de conta para menores custos de cobrança de “impostos” ou 
mais geralmente, taxas, multas, aluguel, dízimos, tributos e 
impostos. Também parece provável a autoridade ter desempenhado 
um papel no desenvolvimento de dívidas “privadas”, denominadas na 
unidade de conta.  

Aparentemente, templos e palácios agiam como testemunhas 
neutras, registradores e executores de dívidas e transações entre 
terceiros. De fato, muitas vezes se supõe a escrita ter sido inventada 
nos templos para manter registros contábeis de dívidas e créditos, 
inscritos em tábuas de argila mantidas nos templos para guarda.  

Mais tarde, foram desenvolvidos tabletes “encapsulados”. Eles 
podiam circular sem perigo de adulteração, pois a informação sobre a 
dívida estava inscrita tanto na caixa quanto no tablet anexo. Quando 
a dívida fosse paga, o processo seria rompido para examinar a 
tabuinha, verificando os termos.  

Dessa forma, podia-se quitar a própria dívida entregando uma 
dívida de terceiros registrada em um tablet encapsulado. Essas 
tabuinhas de argila cumpriam essencialmente as mesmas tarefas das 
contas de avelã, discutidas acima, com o encaixe servindo ao mesmo 
propósito da divisão da contagem em estoque e toco. 
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Por que isso é importante? Lembre-se: a história ortodoxa 
começa com o escambo, depois substituído por trocas de mercado ao 
se usar alguma mercadoria valiosa. A história do nC começa com 
dívidas denominadas em uma unidade de conta.  

A representação física destes (tabletes encapsulados, varetas 
de madeira, notas de papel) pode circular entre terceiros para fins de 
quitação de dívidas. De fato, as grandes feiras medievais parecem ter 
começado como uma maneira conveniente de reunir credores e 
devedores para igualar estoque e canhoto, além de compensar Letras 
de Câmbio: os principais instrumentos de dívida privada usados no 
comércio “internacional” na Europa na época.  

Resumindo: o dinheiro deriva de obrigações (multas, taxas, 
tributos, impostos), impostas pela Autoridade. Esta então “gasta”, 
emitindo representações físicas de suas próprias dívidas (contas, 
notas), exigidas por aqueles em dívida com a Autoridade.  

Como se está em dívida com a Coroa, deve-se obter os meios 
de pagamento aceitos por ela. Pode-se ir diretamente à Coroa, 
oferecendo bens ou serviços para obter as contas da Coroa, ou pode-
se recorrer a outros já com a obtenção das contas da Coroa, 
engajando-se em “atividades de mercado” ou ficando em dívida com 
eles. De fato, a “atividade de mercado” segue a imposição de 
obrigações de pagamento de taxas, multas e impostos em dinheiro. 

Nessa visão, os bancos se desenvolveram não como 
“intermediários” entre depositantes de ouro e tomadores de ouro, 
mas sim como intermediários entre a coroa e seus súditos 
endividados. Além disso, como argumentou Innes, O Mercado não é 
um lugar para obter mercadorias desejadas, mas sim o lugar onde se 
ganha os meios para saldar dívidas.  

Por esta razão, o dinheiro nunca pode ser um “véu” neutro, 
obscurecendo as trocas reais de importância primordial, pois o 
realmente importante são as obrigações denominadas em dinheiro a 
serem liquidadas.  

Como sugere Ingham (2000), isso leva à conclusão de um meio 
de troca não ser absolutamente necessário para o funcionamento de 
uma economia monetária. O que é necessário é uma unidade de 
conta na qual as dívidas são denominadas, alguns meios de registro 
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de dívidas, incluindo uma história oral, um sistema de entalhes ou, 
após o desenvolvimento da escrita, um registro escrito, além de um 
meio de pagamento acordado para liquidação definitiva.  

Embora as evidências circulantes de dívida possam ser usadas 
como meio de troca, elas certamente não são necessárias para 
permitir o desenvolvimento de um elaborado sistema de mercado. 
Tais evidências de dívida só podem se tornar meios de troca depois 
de um dinheiro de conta ter sido adotado. 

Como, então, explicamos o uso aparente do ouro e da prata 
como “moeda-mercadoria”? Primeiro, deve-se reconhecer o 
desenvolvimento de moedas de metais preciosos ter ocorrido vários 
milhares de anos após o desenvolvimento de um dinheiro de conta, 
tabuletas de argila e outros instrumentos de dívida e, de fato, após o 
desenvolvimento de um comércio doméstico e internacional bastante 
complexo.  

Mesmo depois de sua invenção, as moedas desempenharam um 
papel bem menor, tanto em termos de financiamento de gastos 
“governamentais” – como discutido acima, ocorreram principalmente 
com base em contas e, posteriormente, em Notas do Tesouro 
Nacional – quanto em termos de gastos.  

Já mencionamos as Letras de Câmbio, elas bastavam para a 
maior parte do comércio atacadista de longa distância. No entanto, 
mesmo as menores transações de varejo ocorreram com base em 
créditos e débitos, com o comerciante mantendo, por exemplo, uma 
“contagem” corrente das compras de seus clientes, com a 
compensação ocorrendo apenas após anos (McIntosh 1988).  

Além disso, as primeiras moedas conhecidas foram valiosas 
demais para uso no comércio varejista. Por exemplo, a primeira 
moeda de electrum (uma liga de prata e ouro) tinha um valor de 
cerca de dez ovelhas. Tampouco é provável as moedas de metais 
preciosos terem reduzido os custos de transação no comércio – o 
caso típico até recentemente era uma grande variedade de moedas 
emitidas por reis, senhores feudais, barões, eclesiásticos e outros.  

Até recentemente, estes nunca tinham um valor nominal 
estampado neles, mas o valor nominal era anunciado por 
proclamação. Como o comércio ocorreu por muitas centenas de anos 
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com base em madeira de avelã, tabuletas de argila, papiro e outros 
papéis altamente eficientes, baratos e abundantes, parece 
implausível as moedas representarem qualquer avanço de 
minimização de custos de transação para troca em varejo ou atacado.  

De fato, usar uma moeda de metal precioso, cujo uso não 
monetário deve governar seu valor, pois o dinheiro teria de ser uma 
maneira de realizar transações de custo muito alto. Lembre-se: a 
história ortodoxa reconhece o papel-moeda ter substituído o dinheiro 
de metal precioso precisamente para reduzir esses custos – indicando 
a introdução de moedas de metal precioso ter sido um retrocesso se 
madeira, papel ou argila já estivessem em uso.  

Em vez disso, parece provável, como argumenta Goodhart, “a 
cunhagem foi inventada para fazer um grande número de 
pagamentos uniformes de valor considerável”. Provavelmente "o 
objetivo da cunhagem era o pagamento de mercenários” (Cook 1958, 
p. 257).  

Mais especificamente, Kraay (1964) argumentou: as moedas 
eram cunhadas pelo governo para fornecer um meio simples de pagar 
impostos, emitidas em contrapartida de pagamentos de mercenários 
pela Coroa em guerra. Anteriormente, Innes havia argumentado: as 
moedas emitidas pela Coroa nada mais eram senão símbolos de 
dívida com os quais faziam pequenos pagamentos, como os salários 
diários de seus soldados e marinheiros (Innes 1913, p. 399).  

Isso explica:  

a) a denominação relativamente grande das moedas,  

b) por qual razão a invenção da cunhagem estava nas mãos do 

governo e não dos mercados, e 

c) por qual razão as moedas não tinham valor nominal 
estampado nelas.  

Como fichas, as moedas valiam o declarado pela Coroa valer 
nos escritórios de pagamentos ao governo. O uso de metais preciosos 
na cunhagem dificultava sua falsificação porque o metal era escasso e 
as minas eram geralmente controladas pela Coroa.  
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Isso não significa a prata ou o ouro, incorporados na 
cunhagem, determinassem o valor das moedas, pois faria pouco 
sentido a Coroa emitir moedas de corpo inteiro. De fato, os reis 
“declaravam” a cunhagem de tempos em tempos. Isto era uma 
espécie de “degradação”, onde o rei simplesmente anunciava o valor 
nominal das moedas emitidas anteriormente passaria a ser menor 
quando aceitas em pagamento. de impostos.  

Essa era uma forma bem reconhecida de aumentar os 
impostos, pois em vez de entregar uma das moedas do rei para 
pagar o imposto, talvez fosse necessário entregar duas moedas. 
Oferecia então o dobro de serviços ou mercadorias para ganhar os 
meios de pagar o imposto.  

Kurke ofereceu uma análise detalhada da invenção da moeda, 
modificando um pouco as visões de Cook, Kraay e Grierson. Ela 
observa as moedas parecerem ter se originado no século VII (a.C.), 
na Grécia, em uma época quando a economia estava amplamente 
incorporada. Argumenta: “o fato de uma economia incorporada deve 
fazer diferença nas causas da invenção da moeda” (Kurke 1999, p. 
5).  

Kurke observa Kraay (1964) ter revolucionado a numismática 
quando argumentou: as moedas foram inventadas para padronizar os 
pagamentos feitos pelo e para o Estado. Ela reconhece: algumas das 
evidências de Kraay já foram contestadas.  

No entanto, sua principal objeção é Kraay não ter prestado 
atenção suficiente à cultura, instituições e outras motivações sociais e 
políticas. Em sua opinião, “a cunhagem de moedas representaria a 
afirmação do Estado de sua autoridade final para constituir e regular 
o valor em todas as esferas nas quais o dinheiro de propósito geral 
operava simultaneamente: econômico, social, político e religioso. A 
cunhagem como um equivalente universal, como a ágora cívica 
circulante, simbolizava a fusão em um único símbolo ou local de 
muitos domínios de valor diferentes, todos sob a autoridade final da 
cidade” (Kurke 1999, pp. 12-13).  

Em certo sentido, a escolha de metais preciosos para cunhagem 
foi um acidente histórico, um desafio apontado ao monopólio da elite 
sobre metais preciosos. Afinal, a elite valorizava metais preciosos 
para uso em troca hierárquica complexa de presentes.  
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Ao cunhar metais preciosos, a polis se apropriou da mais alta 
esfera de troca de presentes e, com seu selo, afirmou sua autoridade 
máxima, tanto internamente (ou domesticamente), mas também 
externamente no comércio de longa distância. “Para cada polis grega 
com emissão de sua própria moeda, ela afirmou sua autonomia e 
independência de todas as outras cidades gregas, enquanto a moeda 
também funciona como uma instituição entre muitas através da qual 
a cidade se constituiu como a instância final contra as reivindicações 
de uma elite interna” (Kurke 1999, p. 13).  

Como a polis usava moedas para seus próprios pagamentos e 
insistia no pagamento em moeda, inseriu sua soberania no comércio 
varejista na ágora. Ao vincular a invenção da cunhagem às 
circunstâncias especiais da Grécia, a análise de Kurke deixa claro por 
qual razão as moedas foram tão sem importância para outras 
economias antes e depois. 

Da perspectiva da Grécia, a cunhagem não foi um acidente 
histórico. Como argumenta Kurke, a introdução de moedas surgiu de 
uma “crise de justiça do século VII e VI e distribuição injusta de 
propriedade” (Kurke 1999, p. 13).  

As moedas apareceram nesse momento específico porque a 
polis ganhou força suficiente para rivalizar com os simpósios, os 
clubes privados de bebida e outras instituições e redes de elite, onde 
se mantinha o domínio da elite. Ao mesmo tempo, a ágora e seu uso 
de moeda cunhada subverteram hierarquias de troca de presentes, 
assim como uma mudança para impostos e pagamentos regulares 
aos funcionários da cidade, bem como penalidades severas impostas 
aos funcionários corruptos ao aceitarem presentes. Desafiaram a 
ordem natural, tradicionalmente dependente de presentes e favores.  

Como argumenta Kurke, como as moedas nada mais são senão 
símbolos da autoridade da Cidade, elas poderiam ter sido produzidas 
a partir de qualquer material. No entanto, como os aristocratas 
mediam o valor de um homem pela quantidade e qualidade do metal 
precioso acumulado por ele, a polis era obrigada a cunhar moedas de 
alta qualidade, invariavelmente em finura.  

Os cidadãos da polis por sua associação com moedas de alta 
qualidade, uniformes – e nos textos “a coragem do cidadão” foi 
testada pela qualidade da moeda – ganharam status igual. Ao 
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fornecer uma medida padrão de valor, a cunhagem tornava o trabalho 
comparável e, nesse sentido, a cunhagem era uma inovação 
igualitária.  

Como argumenta Kurke, a “mistificação” das origens do 
dinheiro ao o ligar aos mercados (e não à polis ou ao Estado) é 
ideológica, aliás como permanece até hoje. É uma rejeição proposital 
da legitimidade do governo democrático. 

Assim, embora Kurke modifique até certo ponto o argumento 
acima, ela também sustenta a cunhagem não ser uma invenção 
capaz de minimizar os custos de transação, mas emergia de uma 
disputa espacial e temporalmente específica entre uma elite com 
desejo de preservar a hierarquia embutida da troca de presentes e 
uma polis democrática em movimento para afirmar sua soberania.  

Os metais preciosos não foram escolhidos para cunhagem para 
garantir o valor nominal ser mantido pelo alto valor incorporado, mas 
sim por causa do papel particular desempenhado pelos metais 
preciosos na hierarquia. Antes de tudo, era um meio de prover as 
Finanças Públicas do Estado.  

As moedas eram mistificadas por uma elite. Ela associava sua 
criação ao comércio mesquinho, degradante e contaminante. 
Enquanto tanto a elite quanto os apoiadores da polis reivindicavam 
legitimidade para suas posições por meio de referência à ordem 
natural, incorporada, cunhagem, desenvolvimento de um governo 
soberano e evolução do comércio varejista, todos contribuíram para o 
desincorporar gradual da economia.  

É irônico a abordagem da forma M de hoje veja a economia 
completamente desencaixada como o caso natural, emergindo de 
buscas racionais, individualistas, e até mesmo veja o “caso puro” 
como aquele onde apenas metais preciosos são usados como meio de 
troca. O governo do mal só corrompe a economia natural, 
desencaixada, degradando a moeda e substituindo seus próprios 
tokens.  

Como a análise de Kurke deixa claro, por sua ignorância da 
história, esses economistas interpretaram totalmente mal a natureza 
do dinheiro e a importância do governo para a formação da 
democratização da troca de mercado. 
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Os argumentos de Kurke são amplamente consistentes com a 
abordagem cartalista ou dinheiro estatal, descrita acima. O dinheiro 
é, e sempre foi, uma criatura do Estado (na feliz frase de Lerner), e a 
moeda sempre foi um símbolo do Estado.  

Moedas de metais preciosos representam apenas um tipo de 
símbolo do Estado, e suas origens podem ser atribuídas à agitação 
social específica ocorrida no fim do século VII a.C. Exceto em raras 
circunstâncias, o valor de uma moeda nunca foi determinado ou 
governado pela quantidade de metal precioso incorporado. O uso de 
tais moedas não poderia ter se originado "espontaneamente" nas 
trocas de mercado.  

Isso não quer dizer o valor das moedas nunca ter sido 
determinado pelo conteúdo de metais preciosos. O valor nominal de 
uma moeda seria determinado inicialmente pelo valor colocado nela 
pelos escritórios de pagamento do governo emissor – e isso 
normalmente seria muito maior em comparação ao valor da moeda 
como metal.  

No entanto, se esse governo fosse derrubado, o novo governo 
poderia não aceitá-lo, mais provavelmente, apenas pelo seu valor em 
ouro. Além disso, a moeda pode deixar a jurisdição sobre a qual o 
governo pode fazer cumprir as obrigações fiscais.  

Por exemplo, uma moeda francesa pode migrar para a Itália. Na 
Itália, a moeda ainda poderia ter um valor nominal superior ao seu 
valor em barras se houvesse cambistas dispostos a enviá-la para a 
França, ou se houvesse indivíduos na Itália que desejassem a moeda 
porque poderiam usá-la direta ou indiretamente para retirar as 
obrigações para com o governo francês.  

Embora a distância do emissor não seja o único determinante 
do valor de uma moeda em excesso de seu valor em barras, é fácil 
ver por qual razão uma moeda pode cair em valor enquanto se torna 
cada vez mais difícil refluir a moeda de volta ao seu emissor. No 
limite, as moedas cairiam para seu valor em barras e seriam pesadas 
como ouro ou prata.  

Estes não seriam dinheiros "Chartal" (ou tokens). Quaisquer 
trocas de mercado, baseadas em moedas encorpadas, estariam mais 
próximas da troca direta em vez da troca monetária. 
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Claro, é difícil para um governo impor obrigações aos súditos de 
outra nação soberana, isto é, a França não pode facilmente tributar 
os italianos. O comércio internacional entre franceses e italianos 
acontecia com base em Letras de Câmbio, o que proporcionava uma 
maneira complicada de negociar mercadorias usando a troca de 
passivos, denominados em duas (ou mais) moedas de conta 
diferentes.  

Isso, no entanto, nos deixa com dois problemas. Dentro de uma 
Nação soberana, a compensação final é realizada usando dinheiro de 
alta potência: o dinheiro emitido pelo governo e aceito nos escritórios 
de pagamento do governo. Isso é necessário quando uma unidade 
econômica tem um crédito líquido sobre outra – após o cancelamento 
de débitos e créditos, se ainda houver um crédito líquido, o devedor 
entrega ao credor algum dinheiro de alta potência.  

No caso do comércio internacional, no entanto, não há dinheiro 
de alta potência final porque não há governo internacional, acima de 
todas as nações soberanas. Embora um mundo definitivo, dinheiro de 
alta potência pudesse ser criado (como Keynes havia defendido – 
veja Davidson 1994), pois a maior parte da história mundial as 
nações tiveram de confiar em uma segunda (ou terceira) melhor 
solução.  

Nos últimos séculos, a moeda da nação dominante (os EUA 
após a Segunda Guerra Mundial ou o Reino Unido anteriormente) foi 
usada como dinheiro de alta potência em grande parte do resto do 
mundo. A “terceira melhor solução” seria usar ouro para 
compensação líquida.  

Na prática, a maior parte da clearing era realizado através do 

movimento de passivos do Reino Unido, denominados em libras 
esterlinas. No entanto, o Reino Unido havia atrelado a libra ao ouro.  

Não precisamos entrar em mais detalhes, exceto para notar a 
escolha do ouro como a unidade de compensação “última” também 
forneceu uma solução para o segundo problema associado à ausência 
de moeda internacional.  

Era bastante difícil para o rei da Inglaterra comprar diretamente 
os bens e serviços dos súditos do rei da França, pois ele não podia 
impor diretamente obrigações fiscais sobre eles, portanto, eles 
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relutariam em aceitar suas moedas simbólicas. Isso se tornaria um 
problema sério sempre quando a Inglaterra invadisse a França. 
Afinal, como a Inglaterra poderia comprar mercenários e suprimentos 
franceses para travar a guerra contra a França dentro de suas 
próprias fronteiras?  

Hoje, é claro, geralmente esperamos um exército invasor 
carregar consigo os soldados e suprimentos necessários, mas isso era 
impraticável há vários séculos. Assim, o rei da Inglaterra precisava de 
algo de alto valor e facilmente reconhecível para conduzir guerras 
estrangeiras – e metais preciosos se encaixavam na conta.  

Como discutido acima, o uso de moedas de corpo inteiro neste 
caso seria mais parecido com a troca de ouro por provisões militares 
em lugar do uso de dinheiro para comprá-las. Não é surpreendente, o 
mercantilismo, o padrão ouro internacional e as guerras estrangeiras 
em larga escala terem se desenvolvido quase ao mesmo tempo. 

Infelizmente, esses desenvolvimentos enganaram os 
economistas por centenas de anos, escondendo a verdadeira 
natureza do dinheiro atrás de um véu de ouro. O valor de uma 
moeda Chartal não é determinado pela substância da qual ela é feita.  

Primeiro, é claro, deve haver uma demanda pelo dinheiro. Não 
é suficiente argumentar o dinheiro poder ser usado nos mercados, 
pois isso simplesmente nos leva de volta à questão de por qual razão 
alguém já trocou bens e serviços por dinheiro em primeiro lugar.  

Em vez disso, deve ter havido um pagamento involuntário 
exigido – como uma taxa, multa, tributo, dízimo ou obrigação 
tributária – em termos de dinheiro. Isso gera a demanda subjacente 
por dinheiro.  

O valor de um dinheiro Chartal, isto é, seu valor em termos 
daquilo possível de comprar, depende da dificuldade de obtê-lo. Se o 
Estado simplesmente entregasse o dinheiro de alta potência a pedido, 
seu valor seria próximo de zero, pois qualquer pessoa poderia 
cumprir sua obrigação tributária simplesmente solicitando o dinheiro 
de alta potência.  

Por outro lado, se o Estado exigisse uma hora de trabalho duro 
para obter uma unidade de dinheiro de alta potência, então essa 
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unidade “valeria” uma hora de trabalho duro. Como emissor do 
monopólio, o Estado pode determinar aquilo a ser feito para obter seu 
dinheiro de alta potência, assim, pode definir seu valor muito acima 
do valor do material do qual é fabricado. Por isso, as moedas de 
metais preciosos emitidas pelo Estado, normalmente, carregavam um 
valor nominal muito acima do valor do metal precioso incorporado. 

Implicações Políticas 

Acima, discutimos a crença ortodoxa de o governo controlar a 
oferta monetária por meio do controle sobre as reservas bancárias. 
Esta posição é rejeitada pelos pós-keynesianos.  

Eles argumentam os bancos expandirem a oferta de moeda 
endogenamente. Como isso é possível em países com uma taxa de 
reserva legalmente exigida?  

Os bancos, como outras empresas, assumem posições em 
ativos emitindo passivos na expectativa de obter lucros. Muitas 
atividades bancárias podem ser analisadas como uma “alavancagem” 
de dinheiro de alta potência, porque os bancos emitem passivos 
possíveis de ser trocados sob demanda por dinheiro de alta potência 
na expectativa de poderem o obter conforme necessário para atender 
a saques, mas muitas outras empresas se envolvem em atividades 
semelhantes.  

Para nossos propósitos, no entanto, a principal diferença entre 
bancos e outros tipos de empresas envolve a natureza dos passivos. 
Os bancos fazem empréstimos ao comprarem IOUs de mutuários. 
Isso resulta em um passivo bancário, geralmente um depósito à 
vista, pelo menos inicialmente, registrado como um ativo ("dinheiro") 
do mutuário.  

Assim, os credores de um banco são criados simultaneamente 
com os devedores do banco. Os credores exercerão quase 
imediatamente seu direito de usar o depósito à vista criado como 
meio de troca. 

De fato, os passivos bancários são o principal dinheiro usado 
por público não-bancário. O governo aceita alguns passivos bancários 
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no pagamento de impostos e garante muitos passivos bancários 
serem resgatáveis ao par contra o dinheiro de alta potência.  

Por sua vez, as reservas são o dinheiro utilizado como meio de 
pagamento (ou liquidação interbancária) entre bancos e para 
pagamentos feitos ao Banco Central. Enquanto os credores bancários 
sacam os depósitos à vista, isso causa um dreno de compensação 
para o banco individual.  

O banco pode então operar tanto no lado do ativo (venda de 
um ativo) quanto no lado do passivo (tomada de empréstimo de 
reservas) para cobrir a perda de reservas. No agregado, no entanto, 
tais atividades apenas transferem as reservas de banco para banco.  

Excessos ou deficiências agregados de reservas devem ser 
retificados pelo Banco Central. Em última análise, então, as reservas 
não são discricionárias no curto prazo.  

O banco central pode determinar o preço das reservas, 
reconhecidamente, dentro de algumas restrições, mas então deve 
fornecer reservas mais ou menos sob demanda para atingir sua meta 
de “preço” ou juro básico como a taxa dos fundos federais nos EUA, 

ou a taxa bancária no Reino Unido. Isso ocorre porque as reservas 
em excesso ou deficientes fariam a taxa de fundos federais (ou taxa 
básica bancária) se afastar da meta imediatamente. 

Isso significa os Bancos Centrais não podem controlar a oferta 
monetária. De fato, em vez de ver a política monetária como a fonte 
de dinheiro, a abordagem nC reconhece a maioria do dinheiro de alta 
potência entrar na economia como resultado da política fiscal.  

Sempre quando o governo gasta, ele “emite” dinheiro de alta 
potência, geralmente, em primeira instância. Emite um cheque 
sacado ao Tesouro Nacional, mas este normalmente é depositado em 
um banco privado cuja conta é então creditada pelo Banco Central 
junto ao dinheiro de alta potência.  

Por outro lado, o pagamento de impostos drena dinheiro de alta 
potência da economia. Geralmente, os contribuintes emitem cheques 
em suas contas bancárias. As reservas bancárias são então debitadas 
pelo Banco Central.  
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Assim, os déficits orçamentários do governo significam ter 
havido uma criação líquida de dinheiro de alta potência, enquanto os 
superávits drenam-no da economia. Embora seja verdade o Banco 
Central também pode intervir para injetar ou drenar dinheiro de alta 
potência da economia, isso é feito, conforme descrito acima, apenas 
para acomodar as demandas bancárias por ele.  

Quando os bancos estão deficientes, o BANCO CENTRAL injeta 
dinheiro de alta potência. Quando os bancos têm reservas em 
excesso, o Banco Central as remove. As intervenções dele são feitas 
diariamente, conforme necessário, e são necessárias para manter a 
taxa de juros overnight na meta. 

Assim, enquanto a política fiscal consiste em gastar e tributar, e 
tem impacto direto na oferta de dinheiro de alta potência para a 
economia, a política monetária consiste no comportamento 
acomodatício, necessário para atingir as taxas de juros mais curtas.  

Além disso, enquanto a ortodoxia vê o combate à inflação como 
um papel primordial da política monetária, a abordagem NC 
novamente coloca isso de cabeça para baixo e atribui a 
responsabilidade sobre a inflação principalmente à política fiscal.  

Como observamos acima, o cartalismo insiste em o valor do 
dinheiro ser determinado pelo necessário ser feito para obtê-lo. 
Colocar um passivo tributário oneroso sobre a população cria uma 
demanda residual por dinheiro – a população deve obter dinheiro de 
alta potência para pagar impostos.  

O governo então fornece o dinheiro necessário para pagar 
impostos quando gasta. Se gastar muito, pode reduzir o valor da 
moeda.  

Isso pode ocorrer porque o volume total de gastos é muito alto 
ou porque o governo tenta transferir muitos recursos para o setor 
público ou porque o governo coloca um preço muito alto nas coisas 
compradas. Indexar os preços das coisas compradas pelo governo 
(por exemplo, ao IPCA) é comum e pode desvalorizar a moeda. 

Os governos modernos normalmente usam o desemprego para 
tentar combater a inflação. Embora seja comum acreditar isso ser 
feito por meio de uma política monetária rígida de modo a elevar as 
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taxas de juros, a política fiscal rígida é muito mais eficaz para 
aumentar o desemprego.  

No entanto, como alguns adeptos da abordagem nC 
reconheceram, não é necessário usar o desemprego para aumentar a 
estabilidade de preços. De fato, o pleno emprego pode ser mais 
eficaz na redução da inflação – se for implementado adequadamente.  

Embora não possamos entrar em detalhes aqui, foi proposto o 
governo desenvolver um programa de “estoque tampão trabalhista” 
(Mitchell 1997, Mitchell e Watts 1997, Gordon 1997, Harvey 1989, 
Minsky 1986, Wray 1998). Embora existam formulações alternativas, 
o Programa de Reserva de Emprego faria com o governo oferecer um 
emprego a qualquer pessoa pronta, disposta e capaz de trabalhar.  

O pacote de salários e benefícios seria fixado em algum nível, 
capaz de tornar o pacote de remuneração base de referência para a 
economia. O governo estaria essencialmente pronto para “comprar” 
ou “vender” mão-de-obra, oferecendo empregos a qualquer 
trabalhador em busca dele, ou oferecendo trabalhadores a qualquer 
empregador disposto a contratar trabalhadores fora do estoque-
tampão.  

Os empregadores teriam que oferecer um emprego mais 
atraente, ou um melhor salário e pacote de benefícios, para induzir os 
trabalhadores a sair do estoque de reserva. 

Em booms econômicos, o estoque tampão estaria "vendendo" 
mão de obra e ajudando a atenuar as pressões salariais porque os 
salários no programa de estoque tampão seriam mantidos 
constantes. Em recessões, o emprego de estoques de proteção 
cresceria e impediria os salários caírem abaixo da taxa básica. Os 
trabalhadores sempre poderiam optar por deixar o setor privado e 
assumir empregos de estoque de proteção.  

O emprego no Programa de Estoque Tampão seria superior ao 
desemprego porque evitaria a deterioração das habilidades de 
trabalho, manteria a renda em um nível básico e poderia, na verdade, 
ser orientado para melhorar a educação e as habilidades de seus 
funcionários para torná-los mais produtivos.  
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Lembre-se: a abordagem nC enfatiza o governo ser o 
fornecedor monopolista de dinheiro de alta potência. Como tal, pode 
sempre o “emitir” para comprar qualquer coisa à venda na moeda 
nacional.  

Isso significa ele estar sempre financeiramente capaz de 
executar um programa de ações tampão, sem medo de “esgotar” o 
dinheiro para comprar a mercadoria – neste caso, mão de obra – à 
venda quando o preço de oferta do governo for atingido. 

Se dinheiro de alta potência crescesse em árvores, valeria 
muito pouco. No entanto, se alguém deve trabalhar para o obter para 
pagar impostos, determina seu valor.  

Ao operar um Programa de Estoque de Reserva de Mão de 
Obra, o governo está essencialmente oferecendo fornecer dinheiro de 
alta potência em troca de mão de obra. Enquanto o pacote de 
salários e benefícios não for aumentado, o dinheiro de alta potência 
manterá um valor estável em termos do estoque de mão de obra 
possível de comprar.  

Isso não quer dizer todos os salários na sociedade 
permanecerão constantes. Em um boom econômico, é provável a 
demanda por algumas habilidades especializadas fazer os salários de 
tipos específicos de trabalhadores aumentarem em relação ao salário 
do estoque tampão.  

Isso, então, induzirá dois processos:  

1. incentivará mais indivíduos a buscar educação e treinamento 
para obter as habilidades específicas exigidas pelos mercados, e  

2. incentivará as empresas a tentar encontrar maneiras de 
substituir trabalhadores menos qualificados por esses tipos de 
trabalhadores em escassez.  

Isso poderá ser feito, por exemplo, alterando os processos de 
produção, usando mais capital e trabalhadores menos qualificados. 
Dessa forma, o Programa de Estoques Amortecedores complementa 
os processos de mercado para reduzir, mas não necessariamente 
eliminar, as pressões inflacionárias, mesmo mantendo o pleno 
emprego e aumentando a estabilidade econômica, fazendo o 
orçamento do governo se mover de forma anticíclica. 
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Finalmente, algo deve ser dito sobre as implicações políticas da 
visão NC para o funcionamento do sistema monetário internacional.  

Acima, examinamos brevemente a abordagem da área 
monetária ótima de Mundell. Ela é creditada por estimular a criação 
da união monetária da Europa.  

Talvez isso possa ser tomado como a direção futura na esfera 
internacional, uma direção baseada na análise da forma M. 
Alternativamente, alguns economistas em forma de C defenderam: 
outras Nações deveriam simplesmente adotar o dólar americano para 
uso como moeda doméstica – uma política realmente adotada por 
várias Nações. Novamente, isso parece ser consistente com a teoria 
da forma C, na qual o dinheiro é simplesmente um meio de troca 
para reduzir os custos de transação. 

Como Goodhart corretamente enfatiza, as observações do 
mundo real, onde se usa moeda fiduciária e há uma correlação quase 
perfeita entre cada moeda fiduciária e cada autoridade fiscal, são 
fáceis de explicar do ponto de vista da teoria da forma C. Isto embora 
sejam bastante difíceis de explicar do ponto de vista da teoria da 
forma M.  

Gostaria de sublinhar o ponto de Goodhart de a União 
Monetária Europeia ser uma experiência única e assustadora 
[comentário realizado em 2000]. Ela vem em um momento 
particularmente ruim: assim como a Europa, os EUA e o resto do 
mundo se preparam para mergulhar em profunda recessão, se não 
depressão.  

Ao divorciar o dinheiro da Autoridade Fiscal, as nações 
europeias provavelmente terão de recuar precisamente quando 
devem adotar uma política expansionista. Entretanto, não tenho 
certeza se as coisas serão muito melhores nos EUA, porque o 
Presidente e o Congresso estão comprometidos em manter superávits 
fiscais pelos próximos 15 anos para salvar a Previdência Social.  

Tal política representa um mal-entendido fundamental as 
pressões colocadas sobre a economia privada enquanto o governo 
drena dinheiro de alta potência e renda do sistema. Kregel (1999) 
apresentou uma proposta capaz realmente de reconectar dinheiro e 
política fiscal na Europa, fazendo o Banco Central Europeu (BCE) 
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financiar um Programa Employer of Last Resort (ELR) muito parecido 
com o descrito acima.  

Desta fo rma, os gas tos de f i c i tá r ios aumentar iam 
automaticamente, na forma de euros, sempre quando o setor privado 
dispensasse trabalhadores. Sob o euro, nações individuais não seriam 
capazes de operar um programa ELR precisamente porque a 
integração monetária divorciou a política fiscal da moeda única.  

No entanto, o plano de Kregel teria o financiamento vindo do 
BCE – operando como um Tesouro Europeu – para programas 
nacionais de ELR. Sem algum tipo de conciliação da política 
monetária e fiscal, a União Europeia será desnecessariamente 
prejudicada em suas tentativas de combater as pressões recessivas 
possíveis de surgirem. 

De acordo com a abordagem NC, então, os países soberanos 
devem operar com suas próprias moedas soberanas. Se o fizerem, 
sempre poderão obter pleno emprego por meio de um programa ELR.  

No entanto, as “regras” cartalistas operam apenas dentro de 
uma nação. Ela é difícil tributar estrangeiros e difícil controlar o valor 
estrangeiro de uma moeda, em outras palavras, a taxa de câmbio.  

A maioria das moedas domésticas terá algum valor fora das 
fronteiras do país emissor, porque, em última análise, os cidadãos do 
país emissor exigirão a moeda para poderem pagar impostos. Isso 
significa um estrangeiro poder aceitar a moeda, com a certeza de, no 
mínimo, os cidadãos da nação emissora fornecerão bens, serviços e 
ativos para obter essa moeda.  

No entanto, as forças determinantes das taxas de câmbio do 
dia a dia (ou hora a hora) são complexas e provavelmente 
impossíveis de prever. Para evitar incertezas sobre as taxas de 
câmbio, os países são frequentemente tentados a tentar manter 
taxas de câmbio fixas.  

Isso dá origem a dois problemas principais:  

• primeiro, é realmente impossível evitar uma depreciação da 
moeda se os mercados internacionais estão determinados a 
empurrá-la para baixo;  
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• segundo, mais fundo mentalmente, uma Nação ao tentar a 

fixação do valor cambial de sua moeda deve renunciar à 
independência da política fiscal.  

Isso ocorre porque um país ao enfrentar pressão baixista em 
sua moeda deve tentar diminuir a emissão da moeda por meio do 
aperto da política fiscal via redução de gastos ou aumento de 
impostos. Seria perigoso adotar um programa ELR em uma Nação em 
tentativa-e-erro de fixar sua taxa de câmbio porque um pool ELR 
crescente aumenta automaticamente os gastos do governo e, 
portanto, a emissão de dinheiro de alta potência. Isso pode 
impossibilitar a manutenção de uma taxa de câmbio fixa. 

Assim, embora seja difícil dizer exatamente como deve ser o 
Sistema Monetário Internacional – as Nações devem usar o dólar 
americano como reserva internacional ou uma nova moeda de 
reserva internacional deve ser criada nos moldes sugeridos por 
Keynes? –, fica claro: os princípios do Cartalismo apontam para um 
sistema de taxas de câmbio flexíveis para a esfera internacional e 
para moedas soberanas com Programas de Pleno Emprego (como 
ELR) em nível doméstico. 
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Juros, Investimento e Emprego  
em Finanças Funcionais 

Tradução de: Abba P. Lerner. Chapter 24. Interest, Investment, And 
Employment III (Functional Finance). Economics of Control: Principles 
of Welfare Economics. The Macmillan Company; 1944. 

Existem instrumentos eficazes nas mãos do governo para 
manter o pleno emprego e prevenir a inflação. Infelizmente, seu uso 
é prejudicado por fortes preconceitos. 

Estamos agora preparados para examinar o ajuste de juros, 
investimento e emprego na economia controlada. Aqui rejeitamos 
tanto o dogma da esquerda de 100% de coletivismo ser 
necessariamente do interesse social quanto o dogma da direita de o 
governo de um país deve manter os princípios fiscais apropriados a 
uma mercearia.  

Logo quando for reconhecido como um dever do governo – 
talvez até mesmo o principal dever do governo – garantir a 
manutenção do pleno emprego. Nesse sentido, qualquer chamado 
Princípio de Finanças Sólidas [ajuste fiscal], interferindo nessa tarefa, 
não tem justificativa.  

Os instrumentos pelos quais o pleno emprego pode ser mantido 
são claros e inequívocos. Mas o reconhecimento desses instrumentos 
é impossível até alguns preconceitos excepcionalmente poderosos e 
firmemente estabelecidos serem removidos.  

O princípio de desconsiderar todas as concepções tradicionais a 
respeito de aquilo “bom” em Finanças [Públicas] e julgar medidas 
fiscais apenas por seus efeitos ou a maneira como eles funcionam na 
sociedade pode ser chamado de Finanças Funcionais.  

[A. P. Lerner. Functional Finance and the Federal Debt. Social 
Research, em 1º. de fevereiro de 1945, foi a primeira publicação dele 
a respeito.] 



 78

Os instrumentos não estão disponíveis até quando se reconheça 
o tamanho da dívida nacional ser relativamente sem importância. 

A primeira delas é a falta de vontade de ver o tamanho da 
dívida nacional (quando detida pelos cidadãos do país) ser uma 
questão de quase nenhuma significância ao lado da importância de 
manter o pleno emprego. A dívida nacional não é um fardo para a 
posteridade, porque se a posteridade pagar a dívida, receberá esta 
mesma posteridade viva quando o pagamento for feito. 

A dívida nacional não é um fardo para a Nação porque cada 
centavo em juros ou pagamento dos cidadãos como contribuintes 
para pagar o serviço da dívida é recebido pelos cidadãos como 
detentores de títulos do governo.  

A dívida nacional não é um sinal de pobreza nacional, assim 
como os certificados de posse de títulos de dívida pública não são um 
sinal de riqueza nacional: os dois valores se anulam exatamente em 
qualquer medida da riqueza nacional. Assim como aumentar a dívida 
nacional não torna a nação mais pobre, reembolsar a dívida nacional 
não torna a nação mais rica.  

Não é verdade a dívida nacional “deve ser paga em algum 
momento”. Do mesmo modo, não é verdade todos os bancos 
deverem pagar todas as suas dívidas e pagar seus depositantes em 
algum dia catastrófico ou todas as empresas e corporações terão de 
ser dissolvidas, algum dia, para pagar todas as obrigações aos 
indivíduos investidores em suas ações ou debêntures.  

Cada comprador individual de títulos do governo deve ser capaz 
de receber seu dinheiro no vencimento, mas outro credor pode 
substituí-lo quando isso acontecer, se o indivíduo não desejar renovar 
seu empréstimo. A dívida nacional pode continuar a ser rolada, assim 
como uma floresta pode durar para sempre, mesmo quando cada 
árvore nela deva finalmente cair [enquanto outras já cresceram]. 

Tampouco é verdade os juros da dívida nacional de propriedade 
interna serem um fardo para a Nação,  

Os pagamentos de juros não são perdidos para a Nação. Eles 
são apenas transferidos para o destinatário dos contribuintes ou de 
novos credores. 
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Se for difícil ou indesejável aumentar os impostos, o pagamento 
de juros pode ser feito, sem sobrecarregar a Nação como um todo, 
tomando emprestado novo dinheiro ou imprimindo-o.  

O preconceito contra a impressão da moeda nacional e contra o 
endividamento público parece ser muito mais forte quando o objetivo 
é pagar juros em vez de quando se trata imprimir ou tomar 
emprestado para qualquer outro propósito produtivo. Os efeitos são, 
no entanto, exatamente os mesmos. 

e a Nação se tornar “falida” por conta de suas dívidas internas. 

A visão de a dívida nacional ser algo ruim a ser evitado ou 
minimizado, quando na verdade ela não é em si nem boa nem má, 
baseia-se em dois grandes equívocos.  

O primeiro é considerar a Nação, ou o governo representativo 
dela, como uma empresa, a qual provavelmente entrará em 
dificuldades se ficar muito endividada. Pode então não ser capaz de 
cumprir as suas obrigações e ser forçada à falência.  

Isso nada mais senão o conselho perfeitamente sólido, caso 
seja dado a todos os comerciantes e as empresas normais de 
negócios. Mas nem a Nação nem o governo são uma empresa normal 
ou mesmo um comerciante comum com medo diário da prisão do 
devedor e dos oficiais de justiça.  

O governo, mesmo caso não queira arrecadar dinheiro por meio 
de impostos, sempre pode cumprir suas obrigações para com 
qualquer cidadão tomando emprestado de outro cidadão ou 
imprimindo a moeda nacional para pagá-lo. A Nação não pode ser 
jogada na prisão de um devedor ou impedida por uma ordem de 
falência de continuar seus negócios.  

A estranha noção de um país “ir à falência”, porque tem uma 
grande dívida interna, só pode ser explicada como resultado de 
capitalistas privados construírem uma concepção do Estado à sua 
própria imagem. Pior, imprimem essa mitologia nos outros membros 
da sociedade capitalista. 
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Toda dívida corresponde a um crédito. 

O outro grande equívoco está em olhar apenas para um lado da 
relação dívida-crédito. Toda dívida é um débito com um crédito 
correspondente, ou seja, alguém a quem a dívida seja devida. 

Quando uma empresa ou uma corporação incorre em uma 
obrigação, isso geralmente é chamado de investimento pelo indivíduo 
ao arriscar a colocação do seu dinheiro nela. A soma desses 
investimentos é muitas vezes apresentada como uma indicação da 
riqueza do país.  

Por exemplo, “os Estados Unidos investiram cerca de 200 
bilhões de dólares em corporações empresariais. Isso mostra o quão 
rico é um país”.  

Quando o governo incorre em uma obrigação, ela é vista não do 
ponto de vista do comprador do título do governo, quando apareceria 
como um crédito, mas sob o ponto de vista do governo, onde está 
escrito no outro lado do livro-razão e aparece como um débito ou 
uma dívida. É então considerado como uma indicação da pobreza 
nacional.  

Não seria mais razoável dizer “os Estados Unidos poderiam ser 
um país muito rico, a exemplo do estoque de 80 bilhões em dólares 
em títulos do governo, possuídos pelos cidadãos do país, caso as 
empresas e as corporações não estivessem endividadas na ordem de 
200 bilhões de dólares”?  

É claro ambos os comentários serem absurdos, pois nem a 
dívida governamental nem a dívida privada dão qualquer indicação da 
verdadeira riqueza da Nação. Ela reside na habilidade profissional e 
na atividade de seus habitantes além dos recursos naturais e 
equipamentos com os quais podem cooperar para aumento da 
produtividade. 

Só a dívida externa [contabilizada em moeda estrangeira] é 
como a dívida individual – e empobrece a Nação. 

Tudo isso é verdade, é claro, apenas para a dívida nacional 
detida internamente. O aumento da dívida com outros países ou com 
os cidadãos de outros países indica empobrecimento do país mutuário 
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e enriquecimento do país mutuário. A esse tipo de dívida vale a 
crítica popular.  

Quando um país toma emprestado de outro país, é algo como 
quando um homem toma emprestado de outro ou quando um 
negócio toma emprestado de outro. O mutuário pode, por este 
empréstimo, consumir mais além do produzido [ou valor adicionado 
em renda] e tem de consumir menos do produzido mais tarde, 
quando for hora do pagamento da dívida. 

Nada disso se aplica a empréstimos internos ou ao pagamento 
de dívidas detidas internamente. O país não pode, por meio de 
manipulações monetárias, consumir mais além do produzido, como 
todos os países estão cientes neste momento. Assim como o 
endividamento interno não dá realmente ao país nada além daquilo 
não possuído, para começar, o pagamento da dívida ou o pagamento 
de juros não tira nada do país como um todo. 

Para um país tomar emprestado de outro país pode ser tolo ou 
sábio de acordo com as circunstâncias, assim como no caso de um 
empréstimo individual. Essa dívida deve ser limitada porque o 
pagamento constituirá um fardo real para o país, assim como o 
empréstimo proporcionou um benefício real [por exemplo, em 
aumento da capacidade de importação] bem diferente de qualquer 
benefício advindo de empréstimos internos.  

Quando chega a hora de fazer o reembolso, pode haver grandes 
inconvenientes possíveis de levar à inadimplência [internacional]. Mas 
nenhuma dessas considerações é aplicável à dívida nacional detida 
internamente quando, do ponto de vista da Nação, se anula.  

A analogia adequada com a incorreção de dívida nacional 
mantida internamente não é um indivíduo tomando emprestado de 
outro indivíduo, mas um indivíduo tomando dinheiro emprestado de 
um de seus bolsos para colocá-lo em outro. A preocupação com a 
dívida [pública] nacional, demonstrada por editoriais de jornais e 
cartunistas é análoga à prostração nervosa do indivíduo ao pensar em 
quanto deve a um de seus bolsos e ao perigo de falir por essa 
dívida... 

A distribuição do dinheiro do indivíduo entre seus diferentes 
bolsos corresponde a um fenômeno social de real significância. 
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Quanto maior a dívida nacional, mantida internamente, maior a 
quantidade de propriedade privada detida pelos membros da 
sociedade, seja diretamente, como proprietários privados de títulos 
do governo, seja indiretamente, por meio das corporações e bancos 
com suas carteiras de títulos e, por sua vez, pertencentes aos 
indivíduos possuidores dos títulos do governo e das corporações.  

A dívida do governo é o oposto da propriedade do governo 
sobre a riqueza. Quanto maior for a parte da riqueza natural real 
(terras, minas, fábricas, estradas etc.), pertencente ao governo, 
menor será o alcance da propriedade privada.  

• Se o governo detém toda a riqueza real, como em uma 
sociedade completamente coletivista, não há espaço para a 
propriedade privada dos instrumentos de produção.  

• Se o governo não possui nenhuma riqueza real, toda ela é 
propriedade privada.  

• Se o governo toma dinheiro emprestado, cria títulos de dívida 
pública, componentes da propriedade privada, além da 
verdadeira riqueza nacional. 

Por causa disso, uma grande dívida nacional pode ser detestada 
pelos socialistas por se oporem a ela como uma extensão do campo 
da propriedade privada. Sua objeção se baseia, em última análise, na 
maneira extremamente desigual pela qual a propriedade privada 
tende a ser distribuída entre a população. Eles logicamente 
sustentariam: um aumento no escopo da propriedade privada 
acentuaria a desigualdade de riqueza e do poder econômico.  

No entanto, a crítica mais ruidosa à dívida nacional vem dos 
mais ferrenhos defensores da propriedade privada. Esta é outra 
indicação de como seus próprios interesses são obscurecidos pela 
adoção impensada e aplicação geral da mitologia capitalista. 

O efeito do tamanho da dívida nacional e das mudanças em seu 
tamanho sobre a distribuição de riqueza e renda é de considerável 
importância. Mas não se compara em significância com os objetivos 
fundamentais de manter o pleno emprego ou obter o uso ótimo dos 
recursos, ou seja, adotar uma divisão adequada dos recursos entre 
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produção, consumo corrente e aumento do equipamento da 
sociedade.  

Mesmo seu efeito sobre a distribuição de riqueza e renda é 
pequeno em comparação com outras influências. Aumentar ou 
diminuir a dívida nacional, como veremos, é um dos principais 
instrumentos para alcançar os objetivos fundamentais a se colocarem 
em primeiro lugar.  

Mas o uso desse instrumento não envolve necessariamente um 
afastamento maior dos ideais de distribuição de renda e riqueza, 
além do necessário por outras razões. Medidas podem ser tomadas 
para melhorar a distribuição da propriedade privada em geral e estas 
também tratarão da adição à propriedade privada.  

As objeções lógicas dos socialistas e igualitários ao aumento da 
dívida nacional aplicam-se apenas ao aumento da riqueza privada em 
uma economia descontrolada, onde a distribuição de riqueza e renda 
parece seguir uma lei bastante definida. Não há razão para supor 
essa lei de distribuição se manter se as autoridades de uma economia 
controlada preferirem outra distribuição de renda e de propriedade 
privada, mais igualitária. 

O objetivo da tributação nunca é arrecadar dinheiro, mas deixar 
menos nas mãos do contribuinte. 

O segundo grande preconceito mostra-se na incapacidade de 
ver a tributação nunca deve ser imposta meramente como meio de 
arrecadar dinheiro para o governo sob a alegação de o governo 
precisar do dinheiro. O governo pode angariar todo o dinheiro 
necessário imprimindo a moeda nacional se essa angariação do 
dinheiro for a única consideração. 

Este dispositivo é ilegal para o cidadão privado e por isso é 
geralmente considerado de alguma forma como também ilegítimo 
para o governo, pela mesma identificação do governo com uma 
empresa privada. Essa falsa analogia faz a dívida do governo parecer 
perigosa e trata a receita do governo de impostos como equivalente a 
lucros das empresas e, portanto, a única fonte de dinheiro realmente 
adequada para o governo gastar.  
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É claro existirem limites definidos para a extensão na qual um 
governo deve pagar com a moeda nacional (ou mesmo fazer qualquer 
coisa), mas esses limites devem ser definidos em termos dos efeitos 
reais sobre o bem-estar da sociedade – e não derivados de analogias 
com aquilo prudente e legal para um empresário. 

O procedimento racional é julgar todas as ações apenas por seu 
efeito e não por quaisquer noções vagas de sua propriedade ou 
impropriedade. “Pelos seus frutos os conhecereis”.  

Os efeitos de um imposto são duplos. Aumenta o dinheiro nas 
mãos do governo e, ao diminuir o dinheiro nas mãos do contribuinte, 
faz esse gastar menos.  

O primeiro efeito não é importante para o governo, por mais 
importante seja para qualquer cidadão poder adquirir dinheiro dessa 
forma, porque o governo pode obter muito mais facilmente o dinheiro 
desejado, imprimindo-o, sem medo da polícia. O efeito importante é 
o segundo, portanto, a questão de tributar ou não tributar deve ser 
regida inteiramente pelo fato de esse efeito sobre os gastos do 
contribuinte individual ser desejado ou não. 

O efeito, não facilmente obtido de outra forma, é a base sobre a 
qual um governo racional utiliza o instrumento de tributação.  

• Ele irá tributar indivíduos, ou uma certa classe de indivíduos, 
quando acreditar ser socialmente desejável eles não serem tão 
ricos ou não gastarem tanto.  

• Ele irá tributar formas particulares de gastos (por exemplo, em 
bebidas alcoólicas) como meio de reduzi-los.  

• Ele irá tributar de forma mais geral como um meio de reduzir 
os gastos totais, quando isso for necessário para evitar uma 
demanda agregada excessiva, isto é, além da capacidade 
produtiva, e consequente “inflação verdadeira”.  

A tributação é importante não como meio de arrecadar 
dinheiro, mas como meio de reduzir os gastos privados. 
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O objetivo do endividamento não é levantar dinheiro, mas sim 
fazer o público deter mais títulos e menos dinheiro. 

O terceiro preconceito é muito semelhante ao segundo e 
mostra-se na dificuldade em ver o empréstimo do governo nunca 
dever ser feito apenas como meio de levantar dinheiro, assim como a 
tributação não deve ser feita apenas porque o governo precisa ter 
dinheiro para pagar ou gastar para qualquer finalidade. Como no caso 
da tributação (ou qualquer outra atividade racional de qualquer 
pessoa), o critério deve ser encontrado nos efeitos macroeconômicos 
da ação.  

O efeito primário de tomada dos empréstimos é diminuir a 
quantidade de dinheiro em poder do público e aumentar a quantidade 
de títulos de dívida pública em poder do público. Isso reduzirá o valor 
de mercado dos títulos do governo em termos monetários e, assim, 
aumentará a taxa de juros em relação ao valor de face.  

Se o governo deseja provocar esses efeitos, deve tomar 
emprestado. Se não o fizer, deve fornecer-se com todo o dinheiro 
desejado para os gastos, simplesmente, imprimindo-o.  

Com efeito, deve fazer se pretende provocar estes efeitos sobre 
a detenção pública de dinheiro e de títulos de dívida pública – e sobre 
a taxa de juros na qual deve tomar emprestado, mesmo caso não 
precise do dinheiro assim obtido. Ele poderia armazenar esse dinheiro 
até o momento no qual quisesse gastá-lo ou, se isso fosse mais 
conveniente, poderia queimar o dinheiro tomado emprestado e 
imprimir dinheiro novo quando houver necessidade de gastar.  

Pedir dinheiro emprestado não está diretamente relacionado 
com a corrente necessidade de dinheiro para gastar. Esse ato deve 
ser julgado por seus próprios efeitos sistêmicos sobre a economia. 

Atualmente [em 1945], nos dizem pelo rádio a cada quinze 
minutos o governo precisar de nosso dinheiro para o esforço de 
guerra. Desse modo, quando qualquer dinheiro dos consumidores 
sobrar, naturalmente, após a compra do produto específico 
propagandeado, deve ser direcionado para a compra de títulos de 
guerra e selos.  
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No entanto, não é verdade o governo carecer de instrumentos 
de guerra, porque não recebeu dinheiro suficiente da venda de títulos 
de guerra para poder comprar mais tanques, aviões e navios além do 
já obtido. O fator limitante não é o dinheiro.  

Nenhum governo seria tolo o suficiente (em tempo de guerra) 
para ficar sem o necessário, caso pudesse obtê-lo simplesmente 
imprimir moeda nacional de acordo com a necessidade para permitir 
a compra dos bens. 

Os limites estão na escassez de materiais e habilidades 
estratégicas. Nenhuma quantia, seja impressa ou oferecida ao 
governo por compradores de títulos patrióticos ou interessados, 
superará essa limitação. 

O objetivo dos títulos de guerra é apenas fazer o público gastar 
menos. 

Isso não significa não haver sentido na campanha para induzir 
as pessoas a comprar títulos. Significa apenas ser útil não por causa 

da necessidade de dinheiro do governo ou mesmo da necessidade de 
armas para os soldados.  

Simplesmente, porque é necessário reduzir o montante gasto 
pelo público na quantidade decrescente de bens civis disponíveis. 
Senão, os preços destes seriam aumentados pela demanda 
relativamente excessiva.  

A única razão importante para a compra de títulos do governo é 
o dinheiro não dever ser usado para comprar outras coisas. Por isso, 
nenhum propósito útil é servido ao gastar em aquisição de títulos do 
governo um dinheiro para não ser gasto de outra forma.  

Isso diminui a demanda por bens civis, mas não impede o 
governo comprar mais materiais de guerra. Apenas aumenta os 
pagamentos de juros do governo ao detentor dos títulos no futuro. 
Felizmente, como vimos, esses pagamentos de juros não são tão 
prejudiciais à sociedade como às vezes se fazem pensar. 
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Empréstimo e tributação também podem ser aplicados no 
sentido inverso. 

Se o governo deseja aumentar a quantidade de dinheiro nas 
mãos do povo e diminuir a taxa de juros, pode fazê-lo reembolsar 
parte da dívida nacional. Mesmo caso não haja dívida nacional, 
poderia produzir o mesmo efeito emprestando dinheiro às empresas, 
direcionando um crédito.  

Isso não seria uma indicação de prosperidade ou riqueza 
nacional, assim como a dívida nacional não é uma indicação de 
insolvência ou pobreza nacional. Se o governo não tiver dinheiro 
suficiente disponível para o efeito, pode imprimir o quanto for 
necessário, tal como quando precisa gastar dinheiro, e os efeitos 
desejados serão obtidos.  

Se o governo deseja aumentar a riqueza, a renda ou os gastos 
de indivíduos ou classes de indivíduos específicos ou de indivíduos em 
geral, pode fazê-lo reduzindo os impostos. Quando isso não for 
suficiente para obter os resultados necessários, mesmo quando os 
impostos forem reduzidos a zero, taxas negativas podem ser 
impostas.  

Isso significa o governo, em vez de tirar dinheiro das pessoas, 
dar a elas. Pode assumir a forma de pagamentos de alívio, pensões 
de velhice, bônus e até mesmo um dividendo social, quando se 
deseja aumentar o consumo em geral. 

Os efeitos da tributação e dos empréstimos se sobrepõem. 

Esses dois instrumentos, assistência social e empréstimos por 
um lado e impostos e títulos de dívida pública por outro, não são tão 
claramente distintos em seus efeitos como sugerido acima. Impostos 
e bônus afetam principalmente os gastos, mas também podem afetar 
a taxa de juros.  

Se um imposto ou assistência social recair sobre um homem 
pobre, quase todo o efeito será sobre os gastos, mas um homem com 
renda mais alta provavelmente diminuirá seus gastos bem menos em 
relação ao valor de um imposto e aumentará seus gastos bem menos 
face o valor do bônus. Ele retirará o saldo do imposto de suas 
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economias ou saldos ou de seus haveres em dinheiro, ou adicionará o 
saldo do bônus às suas economias ou empréstimos ou ao seu estoque 
de dinheiro.  

Caso isso aconteça, o efeito do imposto é o mesmo do 
empréstimo do governo – ele aumenta a taxa de juros – e o efeito do 
bônus é o mesmo do empréstimo do governo ou do pagamento da 
dívida ao reduzir a taxa de juros. Esses impostos diminuem os 
empréstimos do contribuinte, cujos fundos são retirados pelo 
imposto, e a taxa de juros aumentará. O bônus aumenta o 
empréstimo ao destinatário e isso reduz a taxa de juros. 

Por outro lado, os efeitos dos empréstimos e assistências 
sociais podem ter alguns dos efeitos sobre os gastos inicialmente 
atribuídos inteiramente a impostos e bônus. Os empréstimos tomados 
pelo governo, ao aumentar a taxa de juros, podem induzir alguns 
indivíduos a poupar mais e gastar menos. Emprestar dinheiro ou 
pagar dívidas reduz a taxa de juros e isso pode persuadir alguns 
indivíduos a poupar menos e gastar mais. 

Esses efeitos provavelmente não serão muito grandes. Como 
vimos em outro contexto, os efeitos sobre as despesas de consumo 
por meio de mudanças na taxa de juros podem funcionar em sentido 
contrário ao aqui indicado.  

Podemos nos contentar em apenas observar essa possibilidade 
e continuar a falar: se impostos e as transferências afetam apenas o 
consumo é como se os empréstimos e títulos de dívida pública 
afetassem apenas a taxa de juros.  

Uma exceção importante a isso é a campanha de empréstimos 
de guerra. Esta é uma tentativa de induzir o público a cortar gastos 
para comprar títulos de guerra e selos.  

Se esse esforço consegue reduzir os gastos e não se limitar a 
persuadir as pessoas a comprar títulos e selos com dinheiro possível 
de ser economizado, em qualquer caso, esse empréstimo do governo 
tem o efeito similar em relação à tributação. 

O efeito indireto de um imposto no aumento da taxa de juros, 
por causa da redução de caixa acarretado por ele, será inferior caso o 
governo tivesse emprestado a mesma quantia. O aumento da 
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quantidade de títulos do governo teria ajudado a aumentar a taxa de 
juros aumentando a quantidade de outros ativos tentados pelas 
pessoas de ser trocados por dinheiro, aumentando assim a demanda 
por dinheiro para os manter.  

Da mesma forma, um bônus não reduz a taxa de juros tanto 
quanto um pagamento igual da dívida do governo, porque o aumento 
no caixa não é acompanhado por uma diminuição nos títulos de 
dívida pública. 

Tributar e gastar, tomar emprestado e conceder crédito, 
comprar e vender constituem os seis instrumentos fiscais do governo. 

Agora podemos ver como, usando esses diferentes 
instrumentos para reforçar ou compensar uns aos outros, o governo 
pode afetar tanto o consumo quanto a taxa de juros da maneira 
desejada. Se a meta é aumentar a taxa de juros, simplesmente 
tomará dinheiro emprestado.  

Qualquer efeito indesejado desse empréstimo tomado sobre o 
valor dos gastos pode ser compensado por uma adequada redução de 
impostos ou aumento de assistência social.  

Se o governo deseja apenas diminuir o consumo, ele deve 
tributar e ao mesmo tempo transferir renda [Bolsa Família] com o 
produto do imposto (ou usá-lo para pagar a dívida nacional) para 
compensar o efeito do imposto na redução da quantidade de dinheiro 
no mãos do público. Assim, elevará a taxa de juros.  

Pelo contrário, se quiser baixar a taxa de juros, enquanto 
diminui o consumo, deve cobrar impostos e, ao mesmo tempo, 
transferir mais em relação à arrecadação em impostos. E seguirá 
assim por diante...  

A combinação desses fatores na política governamental pode se 
tornar muito complicada, especialmente quando levamos em 
consideração os efeitos das mudanças no consumo sobre a 
necessidade de retenção de moeda e tentamos calcular as mudanças 
correspondentes nos empréstimos tomados ou transferências 
concedidas. São necessários para compensar os efeitos das 
consequentes mudanças na taxa de juros.  
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Felizmente não é necessário nem para nós nem para o governo 
fazer todas essas combinações. O governo precisa apenas:  

• tomar emprestado sempre quando desejar aumentar a taxa de 
juros,  

• emprestar (ou pagar dívida) sempre quando desejar baixá-la,  

• tributar quando desejar diminuir o consumo, e  

• reduzir impostos (ou aumentar transferências) sempre quando 
desejar aumentar o consumo.  

Os instrumentos fiscais funcionam assim. Como e quando 
devem ser aplicados será visto quando terminarmos de examinar os 
instrumentos à disposição do governo para a regulação de juros, 
investimento e emprego.  

Os únicos outros instrumentos à disposição do governo são a 
compra e a venda. A requisição de bens e serviços pode ser 
considerada como uma combinação de tributar o indivíduo a quem 
pertence e comprar os bens ou serviços com o produto do imposto.  

Da mesma forma, a doação de bens ou serviços por nada ou 
por um preço inferior ao custo social marginal pode ser considerada 
como uma combinação de concessão de um bônus igual ao valor 
desses bens (ou o excesso de seu valor ou custo social marginal 
sobre o preço de quais são vendidos) e, em seguida, vendê-los da 
maneira normal a um preço igual a custo social marginal. 

Portanto, não há necessidade de contar requisições e 
concessões em espécie como instrumentos especiais para a execução 
da política do governo. 

Quanto à compra e venda do governo, muito pouco pode ser 
dito em termos gerais. O governo comprará ou venderá qualquer 
coisa, caso lhe pareça socialmente desejável comprar ou vender.  

Pode comprar navios de guerra e aviões porque são 
considerados necessários para a defesa nacional. Pode comprar 
estradas, parques ou hospitais para servir o comércio, o prazer ou a 
saúde da nação. Pode comprar trigo ou algodão para aumentar seus 
preços e aumentar a renda de agricultores e proprietários de terras.  
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Ainda menos pode ser dito em termos gerais sobre o decidido 
pelo governo vender ou privatizar. Sempre haverá razões 
particulares.  

Uma coisa só precisa ser mencionada – o governo nunca terá 
de vender nada para seus cidadãos apenas para arrecadar dinheiro. 
Nem mesmo títulos.  

Ele sempre pode arrecadar o dinheiro necessário com mais 
facilidade imprimindo-o. Evidentemente, um governo pode vender 

coisas para outras nações ou para os cidadãos de outras nações a fim 
de levantar moeda estrangeira com a qual adquirir bens do exterior. 

Isso ocorre porque o governo, geralmente, não pode imprimir e 
dispor de dinheiro estrangeiro. 

Imprimir dinheiro e destruir ou acumular dinheiro são 
subsidiários na tarefa de ajustar o investimento e o consumo para 
alcançar o pleno emprego. 

Isso nos dá os três pares de instrumentos governamentais 
primários para a regulação da economia, cada um com um lado 
positivo e outro negativo. Os instrumentos são:  

1. comprar e vender,  

2. tomar emprestado e emprestar,  

3. taxar e distribuir bolsas-famílias.  

Imprimir dinheiro não é mencionado como um deles porque não 
é um instrumento independente. É subordinado a estes seis.  

Sem um deles, não pode ter nenhum efeito sobre a economia, 
pois apenas aumentará o dinheiro nos cofres do governo até quando 
seja pago por um desses três instrumentos. Se o fluxo de entrada de 
dinheiro no Tesouro Nacional for com vendas, empréstimos e 
impostos e ser igual ou maior face ao dinheiro necessário para 
comprar, emprestar e distribuir transferências de rendas, não há 
necessidade de imprimir nenhum dinheiro.  

Se o dinheiro no fluxo de entrada for menor face ao dinheiro 
necessário ser distribuído [aos mais pobres ou direcionado a setores 
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prioritários] e não há dinheiro suficiente em estoque nos cofres do 
governo, a impressão [Casa da Moeda] pode ser chamada para 
fornecer o dinheiro necessário para realizar as políticas do governo.  

A impressão de dinheiro não é um instrumento de política. É 
apenas um servo dessas políticas, assim como imprimir os papéis de 
carta [ou outros artigos de papelaria], usados nos vários ministérios 
do governo. 

Visto como os instrumentos funcionam, podemos considerar 
como eles são aplicáveis à política governamental na economia 
controlada:  

• primeiro, o governo decide sobre a compra e venda socialmente 
desejável por todos os tipos de razões particulares;  

• em seguida, assume essa tributação e paga as transferências 
justificadas por circunstâncias especiais [políticas públicas];  

• depois, cobra impostos sobre bens, cujo consumo se deseja 
desencorajar sem realmente proibi-los, como a bebida 
alcoólica;  

• cobra também impostos realmente uma forma de cobrar uma 
parcela da população por serviços especiais, como licenças de 
automóveis;  

• cobra impostos progressivos sobre os muito ricos com o 
objetivo de melhorar a distribuição de riqueza e renda;  

• transfere renda básica para necessitados, ajuda para vítimas de 
enchentes, subsídios para instituições educacionais e hospitais, 
e assim por diante. 

Dado o total de aplicação governamental dos instrumentos de 
política fiscal, resultarão valores definidos do nível de consumo, da 
taxa de juros e do nível de investimento. O governo deseja ver um 
uso pleno dos recursos da sociedade e uma certa proporção dos 
recursos dedicados ao investimento. 

Se houver demanda total insuficiente, para evitar desemprego, 
o governo emprestará dinheiro (ou pagará dívida) para baixar a taxa 
de juros até quando a taxa de investimento esteja no nível 
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considerado adequado. Ele reduzirá impostos ou aumentará 
transferência até quando o nível de consumo seja suficiente, 
juntamente com o investimento, para produzir o pleno emprego. O 
governo pode, em tal situação, aumentar também suas próprias 
compras, o que contribuirá para o desejado aumento da demanda 
total. 

Os gastos podem ter de assumir a forma de obras públicas. 

A redução da taxa de juros pode não ser muito eficaz para 
aumentar o investimento privado, especialmente em tempos de 
depressão, quando os empresários podem se tornar tão pessimistas 
sem investirem mesmo caso a taxa de juros fosse reduzida a zero. O 
próprio governo poderia, então, realizar algum investimento como 
parte de sua própria “compra” se considerasse essas “obras públicas” 
um uso melhor dos recursos em lugar de direcioná-los para consumo 
adicional no presente.  

O pessimismo excessivo por parte dos empresários 
provavelmente é mais bem curado criando renda suficiente, 
reduzindo impostos e distribuindo assistência social. Assim, 
aumentará a demanda por bens e serviços de consumo em vez de ser 
pela competição do governo com as empresas, pois é assim o modo 
como as obras públicas parecerão ao empresário pessimista, mesmo 
caso ele não esteja disposto a bancar o investimento sozinho.  

Onde é politicamente difícil para o governo distribuir Renda 
Básica Universal suficiente para trazer o pleno emprego, as obras 
públicas são benéficas mesmo caso seu rendimento seja muito baixo 
ou mesmo negativo. Isto é porque eles são então a única maneira 

disponíveis para aumentar o emprego e a saída de bens de consumo 
em resposta à procura dos mesmos pelas pessoas empregadas nas 
obras públicas.  

Esta é uma realização eminentemente útil em tempos de 
depressão e vale a pena mesmo quando os investimentos se tornem 
completamente inúteis. Não há razão para serem inúteis, exceto caso 
os investimentos úteis sejam descartados pela razão política de 
parecerem envolver a competição do governo com as empresas.  

Nesse caso, os investimentos inúteis quase certamente também 
seriam descartados pelos mesmos interesses empresariais como 
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antieconômicos no sentido do empresário, por mais úteis sejam do 
ponto de vista social. [Por efeito multiplicador] seus efeitos recaem 
sobre o emprego e a renda em outras partes da economia. 

O governo deveria tentar equalizar o benefício social marginal 
de gastos públicos e privados. Deve considerar também o benefício 
social marginal indireto do aumento do emprego. 

O governo deve tentar, na medida do possível, equalizar a 
benefício social marginal de todas as formas de gastos, públicos e 
privados, na determinação da estrutura do total de todos os gastos. 
Com o pleno emprego, esse total é fixado pela consideração de que 
um aumento causaria inflação e uma diminuição, desemprego. 

O total dos gastos do governo pode ser fixado por restrições 
político-legais ao déficit do governo. Embora hajam as forças políticas 
capazes de fixar o total de gastos do governo ou da economia em 
geral, a igualdade dos benefícios sociais marginais das diferentes 
direções de gastos permitidos é uma condição necessária para o uso 
ótimo dos recursos possíveis de ser empregados nas circunstâncias 
restritivas.  

Quando há algum desemprego, é melhor realizar obras públicas 
inúteis e até moderadamente prejudiciais em vez de não realizar 
nenhuma, se este for o único caminho aberto ao governo para 
aumentar a demanda agregada. O benefício social marginal direto 
das obras públicas pode ser baixo ou até negativo, mas o benefício 
social marginal indireto, através do aumento resultante na renda, na 
demanda e no emprego em outros lugares para satisfazer essa 
demanda, deve ser adicionado ao benefício social marginal direto 
para obter o benefício social marginal total das obras públicas.  

Reduzir impostos ou distribuir gratificações no mesmo valor 
seria melhor em lugar de empreender uma obra pública danosa, 
porque os benefícios indiretos seriam exatamente os mesmos das 
obras públicas. Mas se o “Estado mínimo” for descartado por razões 
políticas emergenciais, até mesmo obras públicas prejudiciais podem 
ser melhores em vez de não fazer nada para aumentar o emprego. 

Se houver demanda total demais para haver pleno emprego 
com preços em alta, ameaçando o surgimento da chamada “inflação 
verdadeira” [demanda agregada acima da oferta agregada por dada 
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capacidade produtiva], o governo reverterá todos esses 
procedimentos.  

Ao tomar dinheiro emprestado, poderá aumentar a taxa de 
juros e desencorajar o investimento. Ao aumentar os impostos e 
reduzir os bônus, poderá reduzir diretamente o consumo. Também 
poderá reduzir suas próprias compras. Desta forma, o nível de juros, 
investimento e emprego podem ser continuamente ajustados de 
maneira ideal. 

Todos os itens de gastos e impostos públicos e privados devem 
ser ajustados de forma os benefícios sociais marginais dos gastos e 
os custos sociais marginais dos impostos sejam igualados. 

Assim como a demanda total é ajustada para proporcionar 
pleno emprego, o ajuste contínuo entre os diferentes elementos na 
demanda total também é necessário para o melhor uso dos recursos. 
O ajuste entre os recursos destinados à produção de diferentes 
produtos ou a diferentes investimentos se dá pela concorrência 
perfeita ou pela aplicação de certa Regra em órgãos estatais de 
produção.  

O ajuste entre o consumo como um todo e o investimento como 
um todo é realizado pela política de investimento do governo. Ela é 
regulada pela taxa de juros. Esta, por sua vez, é ajustada pelos 
empréstimos e empréstimos do governo.  

Diferentes gastos do governo em seus diferentes objetivos 
devem ser ajustados na medida do possível para tornar o benefício 
social marginal o mesmo em diferentes usos. Da mesma forma, o 
custo social marginal dos diferentes impostos deve ser equalizado de 
forma a minimizar a perda por parte dos contribuintes. Por fim, o 
ajuste entre gastos governamentais e privados deve ter como 
objetivo igualar o benefício social marginal de gastos nos dois 
campos. 

Este ajustamento entre todas as diferentes formas de despesa 
pública e privada e os diferentes tipos de impostos cobrados, todos 
ocorrendo ao mesmo tempo, significa a ordem pela qual foram 
apresentados os vários itens, primeiro, compra pública e vendas, 

impostos e bônus, empréstimos e transferências, depois, o 
investimento privado e, finalmente, o consumo privado, era apenas 
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um artifício expositivo. Nenhum item vem antes de qualquer outro 
item; todos devem ser ajustados entre si.  

Se não houver um gasto total suficiente, todas as formas de 
tributação devem ser reduzidas e todas as formas de gasto 
aumentadas até quando os benefícios sociais marginais (ou custos 
sociais marginais no caso de impostos) sejam reduzidos e voltem a 
ser iguais entre si em pleno emprego.  

Se a restrição da demanda for necessária para evitar a inflação, 
todos os gastos devem ser contraídos, e todos os impostos 
aumentados, até quando todos os benefícios sociais marginais e 
custos sociais marginais se igualam entre si, novamente, em um nível 
mais alto com uma demanda total menor capaz de proteger a 
economia da inflação.  

O ajuste completo e perfeito em todos os aspectos é, 
obviamente, impossível, e muitas vezes estimativas muito frouxas de 
benefícios sociais de diferentes despesas, ou do custo social de certos 
impostos, são inevitáveis. Mas uma economia controlada pode pelo 
menos visar esse ideal.  

Embora nem sempre seja atingido o melhor objetivo, o 
resultado dificilmente pode estar tão distante do ideal quanto em 
uma economia descontrolada. Nesta, as pessoas não têm 
conhecimento de qualquer uso antieconômico dos recursos (exceto 
em casos flagrantes como o desemprego em massa), porque nem 
sequer vislumbram o objetivo de uso ideal. 

Embora não haja espaço para o Princípio do Equilíbrio do 
Orçamento, há uma tendência de longo prazo para o orçamento se 
equilibrar. 

O que muitas pessoas [em especial os economistas/
contabilistas fiscalistas] acham mais desconcertante, em um 
esquema como o esboçado acima, é o completo desrespeito e até 
mesmo a ausência de qualquer referência ao Princípio do Equilíbrio 
Orçamentário. Este é, naturalmente, apenas outro aspecto de seu 
horror à dívida.  

Supõem o governo dever manter seus livros exatamente da 
mesma maneira como em qualquer negócio normal. A receita de 
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impostos é considerada como receita. As despesas governamentais 
são consideradas despesas empresariais.  

Se a receita exceder a despesa, de modo a dívida do governo 
não aumentar e o governo não imprimir dinheiro adicional, para 
cumprir suas obrigações, ficam felizes por o orçamento da União 
estar equilibrado. Caso contrário, o livro-caixa estaria “no vermelho”, 
e o governo, tal como o pequeno empresário, quebraria! 

[No livro-caixa se registram os recebimento e pagamentos 
realizados em dinheiro, durante um período, para a contabilidade da 
empresa controlar a gestão financeira. O fluxo de caixa considera as 
transações financeiras da empresa, ou seja, atividades operacionais, 
financiamentos, investimentos e outras.] 

O princípio da manutenção do pleno emprego e a taxa de 
investimento escolhida determinam completamente o montante de 
empréstimos ou empréstimos tomados pelo governo. Qualquer outro 
princípio sobre a relação entre receitas e despesas tributárias, como o 
Princípio do Equilíbrio Orçamentário, deve coincidir com a política 
determinada, caso seja desnecessária, ou entrar em conflito com ela, 
caso quando deve ser rejeitada. Nenhum princípio de equilíbrio 
orçamentário pode ser tão importante como manter o pleno emprego 
e prevenir a inflação. 

A única razão para respeitar qualquer princípio de equilíbrio 
orçamentário é quando há um forte preconceito a favor de tal 
procedimento por parte de empresários. Eles pensam no governo 
como um negócio igual ao seu. Pior, em grande parte da população, 
em uma sociedade capitalista [com pouco conhecimento de Economia 
heterodoxa], os empresários podem incutir sua própria ideologia.  

Em uma economia controlada, onde grande parte ou mesmo a 
maior parte da economia é dirigida por empresários, esses 
preconceitos são importantes e devem ser respeitados, se possível. 
Eles não são mais importantes em comparação a manter o pleno 
emprego ou alcançar o uso ótimo dos recursos ou prevenir a inflação.  

Então, esses objetivos não podem ser sacrificados ao 
sentimento do empresário de o governo deve obedecer também a 
seus Princípios de Negócios Sólidos [paradoxalmente, o contrário do 
segredo do negócio capitalista: a alavancagem financeira para 
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aumento de escala com fusões e aquisições de concorrentes]. Mas se 
houver alguma maneira de equilibrar o orçamento sem renunciar ao 
pleno emprego e fazer uso ótimo dos recursos sem incorrer em 
inflação, o equilíbrio fiscal deve ser levado em consideração. 

É possível manter o pleno emprego equilibrando o orçamento se 
a demanda for mantida pela redistribuição de renda. 

Existe tal maneira. Uma demanda agregada inadequada para 
proporcionar o pleno emprego pode ser aumentada sem o governo 
aumentar seus gastos e suas transferências em relação aos seus 
impostos, ou seja, sem desequilibrar o orçamento se antes estivesse 
equilibrado. 

Se houver investimento insuficiente, a taxa de juros pode ser 
reduzida sem imprimir ou emitir dinheiro novo. Mas essas 
alternativas provavelmente serão mais aceitáveis para o empresário 
em vez de a demanda total ser aumentada por uma redistribuição de 
renda dos ricos para os pobres.  

Aumento de impostos progressivos sobre os ricos, compensado 
por impostos reduzidos sobre os pobres ou por maiores transferências 

aos pobres, aumentará a demanda total sem desequilibrar o 
orçamento. Os ricos diminuirão muito pouco seus gastos, enquanto 
os pobres aumentarão seus gastos em quase a totalidade da redução 
de seus impostos ou do aumento de seus bônus.  

A taxa de juros pode ser reduzida, de maneira semelhante, por 
meio da tributação adicional dos ricos. Eles pegarão parte do dinheiro 
para pagar os impostos de seus estoques de riqueza financeira, ou 
seja, usarão os rendimentos dos juros ou os dividendos dos lucros 
para pagar o governo.  

Isso melhorará ainda mais a situação orçamentária, ao mesmo 
tempo com consequência de diminuir a taxa de juros para aumentar 
o investimento. Na verdade, esta política ataca a raiz da inadequação 
geral da demanda, corrigindo a má distribuição de riqueza.  

Afinal, é responsável por ela em primeiro lugar. No entanto, isso 
provavelmente não será muito popular entre os empresários porque, 
embora poupe seus preconceitos [de Pessoas Jurídicas], atinge seus 
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bolsos [de Pessoas Físicas] – e estes são talvez muito mais sensíveis 
face aos seus preconceitos... 

Os preconceitos dos empresários contra as Finanças Funcionais 
são mais bem atendidos pela manutenção determinada de uma 
demanda agregada adequada.  

A confiança dos empresários é importante porque muito do 
empreendimento e do investimento da sociedade está em suas mãos. 
Essa confiança é perturbada, tanto por um grande desequilíbrio do 
orçamento, quanto por um gasto público muito maior necessário para 
atingir uma demanda agregada suficiente para proporcionar o pleno 
emprego na ausência de uma redistribuição drástica de renda.  

Portanto, a pior política possível é desequilibrar o orçamento o 
suficiente para incomodar os empresários sem ir até o fim para 
atingir o pleno emprego.  

Os empresários reduzirão seus investimentos por causa de sua 
perda de confiança na probidade do governo e podem reduzir a 
demanda total em montante superior em relação à aumentada pelo 
governo. A consequente queda da renda e do emprego confirmará 
seu pessimismo e piorará ainda mais a situação. Nesse caso, é 
provável resultar em uma queda cumulativa da atividade econômica. 

O caminho sensato para o governo é ser corajoso de fazer tudo 
necessário para trazer o pleno emprego, não importa o quanto ele 
tenha de recorrer a gastos deficitários. Os empresários dificilmente 

ficarão mais pessimistas, impedindo começar investimentos, em vez 
da manutenção da outra política com déficit e sem pleno emprego. 

Afinal, um déficit de 6 bilhões de dólares não pode fazê-los se 
sentir muito mais infelizes em lugar de um déficit de 5 bilhões de 
dólares... snif, snif...  

Por outro lado, eles verão os consumidores com dinheiro para 
comprar os bens possíveis deles produzirem e venderem com lucro. 
Seus bolsos acabarão por superar seus preconceitos.  

Haverá, é claro, grandes resmungos, e a prosperidade será 
chamada de “artificial” e “falsa’... E até “ilusória”... Mas a produção e 
o investimento serão lucrativos e esses epítetos desaparecerão 
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rapidamente, em lugar das zombarias sobre “carruagens sem 
cavalos”, se o governo se apegar às essas armas e mantiver o pleno 
emprego por vários anos. Uma vez feito isso, nenhum governo 
poderá ficar às mercês do ciclo comercial. 

Existem também alguns dispositivos para tornar as Finanças 
Funcionais mais parecidas com as Finanças Públicas Ajustadas. 

Tentativas podem ser feitas para conquistar o empresário para 
o controle da prosperidade por meio de artifícios complexos para 
fazê-lo acreditar o orçamento está equilibrado o tempo todo. Isso foi 
feito com algum sucesso na Suécia.  

Pelo uso de muitos tipos diferentes de orçamentos – 
Orçamentos Anuais, Orçamentos de Capital, Orçamentos 
Extraordinários e Fundos de Equalização Orçamentária –, uma política 
racional foi realizada de maneira disfarçada. [No Brasil, havia o 
Orçamento Geral da União, o Orçamento Monetário e a Conta de 
Movimento do Banco do Brasil no Banco Central do Brasil.] 

Quando necessário, os detalhes da operação dos Princípios de 
Equilíbrio Orçamentário são revisados para ajudar nisso. Mas parece 
um tanto tolo ter toda essa pretensão. 

A objeção de as Finanças Funcionais interferirem na livre 
escolha entre poupar e gastar é extraordinariamente vazia. 

Ao aplicar esses Princípios Racionais à regulação do 
investimento e do emprego, o governo inevitavelmente influencia a 
taxa de juros e a proporção da renda da Nação dedicada ao 
investimento. Isso foi criticado como fosse uma interferência na livre 
escolha dos cidadãos entre consumir sua renda e poupá-la – uma 
liberdade de escolha pretensamente obtida pelos cidadãos na 
economia capitalista descontrolada. 

Esta é uma objeção extraordinariamente vazia. A escolha entre 
o consumo atual da renda e a poupança depende muito mais da 
distribuição da renda em vez da “preferência temporal” na qual os 
críticos dizem a economia controlada transgredir. Mas a grande 
fraqueza da objeção é qualquer indivíduo, na economia capitalista 
descontrolada, ao decidir poupar, não transfere recursos da produção 
de bens presentes para a produção de bens no futuro. 
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Ele simplesmente os liberta, isto é, os recursos, para ficarem 
desempregados. A diminuição da demanda por parte dos homens 
também desempregados por causa disso e agora sem salários para 
gastar leva a novas diminuições no emprego.  

 Por exemplo, suponha todos decidirem economizar 5% 
adicionais de renda, quando a renda estava no nível de 70 bilhões de 
dólares, com consumo em US$ 63 bilhões e investimento em US$ 7 
bilhões. Um aumento da poupança de 10% para 15% da renda 
exigiria um investimento adicional de US$ 3,5 bilhões para a renda 
não cair, porque a diferença entre a renda e o consumo de equilíbrio 
seria aumentada por essa quantidade de poupança adicional.  

Na ausência de tal aumento, a renda derivada do investimento 
cairia para cerca de US$ 61 bilhões e o consumo para cerca de US$ 
54 bilhões, uma queda de mais de duas vezes e meia o aumento 
desejado da poupança não ocorrida. Se o investimento caísse – e 
esse é o efeito mais provável da diminuição da demanda por bens de 
consumo –, a renda cairia ainda mais. 

De fato, a quantia poupada pelas pessoas é determinada, na 
economia descontrolada, não por sua parcimônia, mas pelos 
investidores. Eles aumentam ou diminuem a renda total da sociedade 
até o nível no qual os consumidores estão dispostos a economizar 
exatamente a quantia investida pelos investidores.  

É apenas essa ilusão de liberdade de escolha dos consumidores 
a existente na economia descontrolada. E mesmo isso não se perde, 
pois o indivíduo ainda é livre para poupar ou gastar sua própria renda 
na proporção de seu agrado.  

O que se ganha é a possibilidade de uma consideração 
cuidadosa das atitudes das pessoas, entre o presente e o futuro, 
realizada pelo governo, quando toma uma decisão democraticamente 
controlada sobre quanto dos recursos da sociedade destinar ao 
consumo atual e quanto dedicar ao aumento e a melhora dos 
equipamentos da sociedade para produção de bens no futuro. Ao 
fazer isso, dispositivos subsidiários como os discutidos por Abba 
Lerner podem ser colocados em serviço para dar ao consumidor uma 
influência real sobre a alocação de recursos entre o consumo 
presente e o futuro. 
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