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A crítica de Thomas Palley à teoria 
monetária moderna 

 

Eleutério F. S. Prado1 

 

Nesta nota, apresentam-se, não sem um certo aprofundamento, as críticas de 
Thomas Palley, um economista keynesiano sempre muito preocupado com as 
desventuras do capitalismo contemporâneo, à Teoria Monetária Moderna (TMM).2 Em 
primeiro lugar, é preciso ver como ele caracteriza essa corrente de pensamento que se 
empenha agora numa campanha pelo uso da capacidade de emissão do Estado para 
suprir as carências sociais do capitalismo. Estas têm se elevado continuamente já que o 
capitalismo vem sendo reformado em prol do “mercado” pelo neoliberalismo desde os 
anos 80 do século passado. Por outro lado, como as emissões monetárias foram usadas 
para salvar os bancos após 2008, admite essa corrente de pensamento econômico que 
elas podem ser empregadas agora para melhorar a vida dos trabalhadores no 
capitalismo.  

Como o Estado não é constrangido por uma restrição orçamentaria formal, a 
TMM julga que ele pode gastar à vontade para atingir tais objetivos sem a necessidade 
de taxar ou de tomar emprestado por meio da venda de título públicos. Essa teoria 
considera que há apenas uma restrição para os gastos do governo: a disponibilidade de 
“recursos”, ou seja, força de trabalho, terras e meios de produção. Se ele ultrapassa esse 
limite, se vai além do pleno-emprego desses “fatores”, cria inflação de preços. Nessa 
perspectiva, o papel da taxação não é o de prover recursos para o governo poder gastar. 
Os impostos são necessários apenas para retirar poder aquisitivo do sistema econômico 
como forma de administrar a demanda agregada de tal modo que ela não extrapole a 
oferta agregada e, assim, não deixe de respeitar a escassez de recursos.  

Tal como a macroeconomia em geral, a TMM acredita que é possível administrar 
o capitalismo e ir resolvendo, de algum modo, todos os seus problemas por meio do uso 
dos instrumentos de política econômica. Palley critica essa teoria apenas por ser 
demasiadamente ingênua e se aferrar a uma tese simplista que chama de “teoria 
econômica da impressão de dinheiro”. Mas ele não explica por que essa estilização e 
essa ingenuidade são possíveis. De qualquer modo, ele aponta que são três os pilares 
da TMM:  

a) A macroeconomia da emissão monetária para financiar os déficits 
orçamentários; 

b) A política de usar o Estado como empregador em última instância (EUI) que 
visa levar a economia ao pleno-emprego; 

                                                             
1 Professor aposentado e sênior do Departamento de Economia da FEA/USP. Correio eletrônico: 
eleuter@usp.br. Blog na internet: https://eleuterioprado.blog. 
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c) Uma interpretação peculiar da história do dinheiro.3  

Palley, de início, ressalta que a capacidade do governo de financiar gastos sem 
elevar a taxação é bem conhecida do “velho” keynesianismo. Mas considera, ao retomar 
essa tradição bem estabelecida no corpo da teoria econômica contemporânea, que essa 
prática tem limitações, de tal modo que não é possível conquistar o pleno-emprego sem 
custos e de modo tão fácil como prevê a TMM.   

No que se refere aos dois primeiros dos três pilares, a crítica de Palley pode ser 
sintetizada do seguinte modo: a TMM supõe que o governo não está formalmente 
constrangido orçamentariamente porque pode, em princípio, emitir dinheiro para cobrir 
os seus dispêndios. Entretanto, ela não percebe ou se omite em relação a outras 
limitações importantes que atuam para dificultar ou mesmo impedir que ele expanda 
os seus gastos sem (ou mesmo com) a devida cobertura de impostos ou empréstimos. 
A mera inexistência de recursos disponíveis não é a única, nem a restrição mais 
importante na prática. Outras se manifestam antes que ela atue contrariando os 
propósitos dos formuladores de política econômica. 

A primeira delas surge quando se investiga como ocorre a injeção de dinheiro no 
sistema econômico, pois, para gastar, é preciso antes dispor dele. Mantenha-se em 
suspenso, por um momento, a possibilidade de emiti-lo diretamente. Veja-se, então, 
que a chamada liquidez é provida pelo banco central: este apenas pode fazê-lo 
comprando títulos do governo ou mesmo títulos privados ou ainda dando emprestado 
para os bancos privados. De qualquer modo, em todos esses casos, ele tem de pagar ou 
de receber juros. E este fato se configura como uma restrição adicional, agora de 
natureza financeira, ao gasto do governo. A política de gastar sem cobertura de receitas 
adicionais, nessa perspectiva, tende a elevar a taxa de juros.  

De qualquer modo a própria TMM tenta fechar esse caminho porque descarta a 
taxa de juros como instrumento de política econômica, recomendando que ela seja 
fixada no nível zero. Ora, como o governo não pode controlar a criação de créditos e 
débitos no setor privado, como não pode determinar a compra compulsória de seus 
títulos, ele não tem de fato um poder total para fixar a taxa de juros. Logo, este tipo de 
restrição financeira subsiste mesmo se a TMM pensa o contrário. A fixação da taxa de 
juros num nível muito baixo ou nulo incentiva a especulação e a criação de bolhas de 
crédito que podem estourar. E essa possibilidade não pode ser esquecida pela política 
econômica.   

Como bom keynesiano, Palley contesta que se possa pensar em um limiar 
absoluto antes do qual os acréscimos de demanda agregada se transformam em “mais 
produtos” e a partir do qual passam a se converter em aumentos de preços. Ele 
argumenta que é preciso pensar que há uma ampla faixa antes de tal limiar na qual 
opera a chamada Curva de Phillips. Esta, como se sabe, estabelece um “trade-off” entre 
aumentos do nível da produção e aumentos dos preços. Logo, os preços podem começar 
a crescer bem antes que um possível pleno-emprego possa ser alcançado. Mas essa 
restrição não tem sido considerada plenamente pelos defensores da TMM, ainda que a 
ameaça inflacionária representa de fato um limite para a política do governo.  

                                                             
3 Este pilar não será discutido nessa nota já que foi objeto do post no dia 23/3/2019: Crítica do metalismo 
e do cartalismo.  
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De qualquer modo, a TMM sustenta que é possível chegar ao pleno-emprego 
sem perder o controle dos preços. Ora, assim que este fosse atingido, seria necessário 
que o governo dispusesse da capacidade de passar imediatamente a elevar os impostos 
como forma de reduzir o crescimento da demanda agregada, evitando assim a inflação. 
No entanto, como se sabe, os arranjos institucionais existentes não lhe fornecem essa 
alternativa; o governo não pode elevar subitamente a tributação ao seu talante. Ou seja, 
como argumenta Palley, “a TMM confia numa política econômica altamente simplificada 
e implausível para resolver o problema da inflação”.  

Suponha-se, agora, que as instituições possam ser alteradas para atender a esse 
requisito, tornando possível tal variação abrupta dos impostos. Mesmo, assim, alerta 
que “os mercados financeiros reagiriam às práticas da TMM tomando-as como 
populismo monetário; passariam, por isso, logo a projetar como provável uma inflação 
crescente. E isto causaria uma queda no preço dos títulos e um aumento da taxa de 
juros” (p. 10). Palley argumenta então, de forma mais geral, que essa corrente de 
pensamento econômico despreza o papel das expectativas no andamento do sistema 
econômico.  

Como foi visto, a TMM assegura que o governo tem a capacidade técnica e 
formal de gastar simplesmente imprimindo dinheiro. Mas se ele fizer isso, convém 
Palley, ele pode criar para si mesmo problemas de curto, médio e longo prazo. Ela os 
ignora porque não compreende bem a natureza do capitalismo. Não vê que a política 
econômica não pode ignorar as classes, assim como a disputa constante dessas classes 
por uma repartição do valor adicionado que atenda melhor os seus interesses.   

Juntando tudo o que já foi aqui mencionado, é assim que ele resume a sua crítica 
dessa teoria: 

No mundo real, a política econômica e os resultados de políticas estão 
sujeitos a múltiplas preocupações e restrições econômicas. Essas incluem as 
apreensões relativas às taxas de juros de longo prazo do mercado de títulos 
públicos e de crédito privado, preocupações quanto a estabilidade do mercado 
financeiro, ansiedades relativas ao balanço de pagamentos e à taxa de câmbio, 
a restrição de inflação imposta pela curva de Phillips e as restrições de 
implementação de políticas e a credibilidade política. Essas várias considerações 
afetam os custos econômicos e a eficácia da política fiscal financiada por 
emissões monetárias.  No entanto, eles estão ausentes nos simplificados quadros 
teóricos da TMM. Em particular, a estrutura da TMM é estática e tem pouco a 
dizer sobre como a política afeta as expectativas futuras e de que modo têm 
consequências importantes. 

É preciso, agora, voltar a um ponto anteriormente deixado em suspenso para 
uma discussão posterior. Admita-se que o governo pode financiar os seus gastos 
simplesmente emitindo diretamente dinheiro. Aparentemente, essa possibilidade 
contorna algumas das dificuldades imediatas da política econômica da TMM. Mas 
considerá-la aqui pode ajudar a compreender um ponto central da crítica possível a essa 
corrente de pensamento econômico. E este ponto não entrou nas extensas 
considerações do autor até aqui resenhado.  

Veja-se que o sistema econômico que a TMM quer regular é capitalista e, por 
isso, enquanto tal, está orientado sobretudo para a produção de valor e mais-valor – e 



4 
 

não para a produção de valores de uso em primeiro lugar. Se o governo gasta 
comprando mercadorias, esse gasto consome necessariamente parte do valor que está 
sendo produzido pelo capital industrial. Se ele usa a emissão para contratar diretamente 
trabalhadores, cria empregos, mas o trabalho gerado não contribui diretamente para a 
reprodução do capital. Ou seja, dizendo de outro modo, este trabalho não produz valor 
e mais-valor, ainda que possa produzir bens e serviços. E que, portanto, é improdutivo 
do ponto de vista capitalista: ao invés de produzir, dilapida valor. Logo é preciso concluir 
que os gastos do governo em geral geram renda e, assim, consumo, mas sempre 
consomem parte do valor excedente que é produzido pelo capital industrial, ou seja, 
pelo capital que comanda a produção de valor.  

Como esse resultado se manifesta? O gasto do governo, quer este queira quer 
não, muda a repartição funcional da renda e, por esse meio, ocorre o ajuste previsto 
pela teoria acima exposta.4 

De forma preliminar, a seguinte conclusão se segue: se o sistema econômico tem 
ociosidade apreciável, os gastos do governo podem elevar o uso da capacidade instalada 
e aumentar o emprego de força de trabalho no setor produtivo, elevando assim a massa 
de mais-valor gerada na produção de mercadorias e, assim, a taxa de lucro. Porém, como 
esses gastos, por outro lado, dissipam valor, produzem como resultado uma tendência 
contra-arrestante no sentido de rebaixar a taxa de lucro. O resultado dessas duas 
“forças” na taxa de lucro efetiva é difícil de estimar, pois, ele depende das formas pelas 
quais elas se manifestam, assim como, ademais, de outras circunstâncias que afetam 
essa variável crucial do capitalismo.  

De qualquer modo, é preciso lembrar aqui que a taxa de lucro que comanda a 
intensidade do investimento depende também da razão lucro/valor adicionado, ou seja, 
da repartição do valor adicionado entre lucros e salários, assim como da dinâmica 
tecnológica que determina o evolver da razão entre o valor das mercadorias produzidas 
e o estoque de capital em uso (que é usualmente chamada de relação produto-capital). 
Considerando apenas a esfera do capital industrial, pode-se dizer que, enquanto a 
primeira tende a se elevar devido ao aumento da produtividade do trabalho (ainda que 
dependa, também, da luta de classes), esta última, como se sabe, tende a cair com o 
desenvolvimento do capitalismo. Admitindo-se que os gastos improdutivos tenham a 
tendência de crescer no curso do processo de desenvolvimento, é de ser prever, em 
perspectiva secular, a ocorrência provável (mas não certa) de queda da taxa de lucro.   

Veja-se, agora, que o pleno-emprego é um falso limite da produção capitalista. 
Pois, devido a ociosidade sempre existente de um contingente mais ou menos 
expressivo de trabalhadores, há sempre excesso de força de trabalho no capitalismo. O 
verdadeiro limiar que estabelece não só um limite, mas também o ponto superior de 
uma faixa relevante de “trade-off” entre inflação e produção, como mostrou Shaikh5, 
não é o pleno emprego, mas a taxa de lucro líquida, ou seja, a diferença positiva entre a 
taxa de lucro (ou seja, aquela que se calcula quanto se retira do lucro das empresas as 

                                                             
4 Se o governo contrata trabalhadores e lhe paga salários, ele está elevando imediatamente o consumo; 
ao mesmo tempo, ele está aumentando a parcela salarial em detrimento do lucro capitalista. É quase 
certo, também, que os capitalistas passam a prever um aumento futuro dos impostos, o que também 
pode afetar a lucratividade efetiva e esperada.  
5 Shaikh, Anwar – Capitalism: Competition, conflict, crises. Oxford University Press, 2016, cap. 15. 
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despesas não operacionais, os impostos e os juros) e a taxa de juros.6 Eis que esse limite 
se impõe no sistema econômico porque a taxa de acumulação e, assim, a taxa de 
crescimento, está limitada no longo prazo por essa taxa de lucro líquida média (pois, as 
diferentes empresas operam como diferentes produtividades). 

Ainda que de modo bem impreciso, é possível tentar sintetizar as consequências 
da política econômica implementada pela TMM segundo algumas das situações 
possíveis. Admite-se que elas dependem do grau de ociosidade do sistema econômico, 
medido seja uso da capacidade instalada seja pelo grau de desemprego da força de 
trabalho. E esta pode ser baixa (OB) ou alta (OA). Supõe-se, também, que dependem 
também do grau da lucratividade observado no sistema econômico. E esta pode ser alta 
(LA) ou baixa (LB), em ambos os casos de modo estável ou cadente. Se a lucratividade é 
crescente, a política da TMM se mostra desnecessária: o uso da capacidade e o nível do 
emprego crescerão “naturalmente”. 

Se prevalece OA e LA, é possível que essa política produza um impulso de 
crescimento inicial do PIB, o qual tenderá a se esgotar conforme a ociosidade da 
capacidade instalada e da força de trabalho forem diminuindo; a inflação começará, 
então, a crescer. Conforme se tenha, agora, OB e LA, é possível que ocorra, 
simplesmente, uma aceleração da inflação com a manutenção do crescimento do PIB. 

Caso se tenha OA e LB, é bem provável que o PIB não responda 
significativamente ao impulso de demanda, de tal modo que se configura uma situação 
que tem sido caracterizada como estagflação. A situação OB e LB é a mais improvável 
de todas. De qualquer modo, caso ela ocorra, não é de se esperar qualquer resposta do 
sistema no que se refere ao crescimento do PIB, apenas inflação crescente.   

Mas, por que, afinal, a TMM, enquanto pensamento econômico que se julga 
relevante e que chama um bocado atenção por causa de sua promessa mirabolante, é 
possível? A resposta parece estar contida numa opinião de uma economista pós-
keynesiana, Ann Pettifor. Eis o que ela diz: “O dinheiro permite que façamos o que é 
possível fazer dentro de nossos recursos humanos e naturais limitados. E é assim porque 
o dinheiro ou o crédito não existem como resultado da atividade econômica, tal como 
muitos acreditam. Tal como o gasto com cartão de crédito, o dinheiro cria a atividade 
econômica” (p. 6).7 Ou seja, não é a produção mercantil generalizada que requer o 
equivalente geral, não é o trabalho que cria riqueza – abstrata e concreta – sob o 
comando da relação de capital, mas algo criado por convenção que tem um poder 
criativo e que possui, portanto, certa magia!  

                                                             
6 Ver posts publicados em 8 e 15/04/2019, Inflação na tradição clássica I e II. Nesses dois posts esse trade-
off foi chamado de Curva de Shaikh.  
7 Pettifor, Ann – The production of Money – How to break the power of bankers. Londres e New York: 
Verso, 2017. 


