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Teoria monetária moderna e inflação 
– a crítica de Anwar Shaikh 

 

Nick Johnson1 

 

(...) A Teoria Monetária Moderna (TMM) é um conjunto de ideias que parece ter 
muito apoio ou, pelo menos, é capaz de gerar bastante debate, a julgar pela sua 
presença na internet. 

A TMM é um desdobramento do pós-keynesianismo. As políticas que derivam de 
suas principais teses sugerem que um estado sábio e benevolente pode "imprimir" 
dinheiro, dentro de certos limites, para alcançar o pleno emprego e moderar a inflação. 

Alguns defensores também dão suporte à tese de que o Estado é o Empregador 
em Última Instância (EUI)  Em outras palavras, o Estado deveria fornecer um emprego 
com um salário fixo para todos aqueles que o desejarem, para que o pleno emprego 
possa ser sustentado mesmo quando o crescimento econômico desacelera ou a 
economia entra em recessão. A política de EUI foi apoiada por Hyman Minsky, autor 
cujas ideias também influenciaram o TMM. Ele via essa política como uma alternativa 
mais interessante ao seguro desemprego mediante o qual, para garantir um nível 
mínimo de bem-estar, paga às pessoas enquanto estão inativas ou sem de emprego 
formal. 

Os defensores da TMM apoiam o financiamento governamental "funcional". 
Para eles, a regra não deve ser a busca por um orçamento governamental equilibrado, 
mas sim uma política fiscal que dê sustentação às metas de pleno emprego e inflação 
moderada. 

Se a economia estiver com um desempenho abaixo do esperado, a TMM 
recomenda que a demanda agregada seja expandida por meio da ampliação do déficit 
orçamentário; isso mitigará ou mesmo evitará esse problema. 

Se a economia está superaquecida e há aumento da inflação, a TMM recomenda 
que se reduza o excesso de demanda por meio de um déficit menor ou mesmo de um 
superávit (ou seja, que a receita tributária fique maior do que a despesa pública). Esse 
problema é assim resolvido pela retirada de dinheiro da circulação. 

A política de EUI também pretende estabilizar a inflação quando esta é causada 
por aumentos de custo. A TMM, em consonância com a teoria pós-keynesiana, 
argumenta que as empresas estabelecem os preços por meio de mark-ups sobre os 
custos, os quais incluem os salários. Se o Estado fixa o salário básico segundo a 
recomendação da EUI, ele cria uma âncora para os salários do setor privado e assim para 
o nível de preços e para a inflação quando esta está sendo impulsionada por fatores de 
custo. 

                                                             
1 Autor que escreve no blog The Political Economy of Development e que se apresenta como alguém que 
tem um Master Degree em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Londres e que trabalha 
para uma instituição de caridade.  
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A TMM não nega que a inflação possa ser criada por excesso de demanda, mas 
crê aparentemente que isso possa ser gerenciado por meio da política fiscal e 
monetária. 

Para a TMM, as taxas de juros devem ser definidas em geral em níveis baixos e 
assim mantidas, para evitar qualquer efeito de “crowding-out” do déficit orçamentário 
no investimento privado. 

Anwar Shaikh, um economista que trabalha em grande parte dentro da tradição 
clássica, embora também se baseie em algumas ideias keynesianas, desenvolveu uma  
teoria do dinheiro moderno e da inflação em seu livro Capitalism. Ao fazer isso, ele 
ofereceu também uma crítica a TMM. 

Shaikh argumenta que há uma série de problemas com a TMM e com as políticas 
que lhe são associadas. 

Em primeiro lugar, a TMM ignora os efeitos da rentabilidade sobre o 
crescimento, o emprego e a inflação. 

Em segundo lugar, ignora o conflito de classes entre o capital e o trabalho, 
tratado os trabalhadores como se eles se comportassem passivamente.   

Em terceiro lugar, a oferta de mão-de-obra não está fixada, de modo que o 
trabalho não é a principal restrição ao crescimento. Um mercado de trabalho mais 
apertado pode levar a uma participação crescente da força de trabalho ou a uma 
elevação da produtividade ou ainda pode se expandir mediante relaxamento dos 
controles de imigração. 

Em quarto lugar, a TMM pressupõe que as empresas fixam os preços por meio 
de “mark-ups”, pois a concorrência imperfeita é tomada como norma. As empresas, 
nessa perspectiva, têm um certo poder de monopólio nos mercados. Shaikh argumenta 
que a sua teoria da "concorrência real" está mais em sintonia com a realidade: as 
empresas individuais estabelecem preços, mas não os determinam. 

Em quinto lugar, ela ignora a teoria de Marx do exército de reserva de mão de 
obra. Eis que este, no longo prazo, tende a conter os aumentos salariais e a reduzir a 
inflação. Segundo ele, a institucionalização do empregador em última instância (EUI) 
seria uma ameaça para o setor empresarial, pois prejudicaria a disciplina salarial. 

Algum tipo de cooperação entre os empregadores e os sindicatos seria 
necessário para gerenciar o processo de negociação salarial. O sucesso desse tipo de 
pacto dependeria de fatores políticos e institucionais. 

Finalmente, como já mencionado, a TMM trata o Estado como sábio e 
benevolente, como um agente capaz de determinar a produção, o emprego, as taxas de 
juros, a inflação e os salários. A história mostra que existem limites definidos para o 
poder do Estado de influenciar – não de fato de controlar – a economia. 

Shaikh oferece uma teoria alternativa do dinheiro moderno e da inflação em seu 
livro, assim como muitas evidências empíricas que a apoiam.  

Sob o capitalismo moderno, o dinheiro é mantido pelo Estado: constitui-se de 
moeda fiduciária que pode ser emitida potencialmente sem limite. E isso remove a 
restrição orçamentária do governo. A TMM sugere que esse poder pode ser explorado 
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para gerar déficits orçamentários que ajudam a sustentar o pleno emprego, 
aparentemente sem custo. Estados soberanos com sua própria moeda, portanto – 
supõe – nunca se tornam insolventes. 

A história, entretanto, tem mostrado que a oferta de dinheiro, quando 
expandida além de certos limites, pode gerar inflação crescente. A TMM não nega isso. 

Para Shaikh, a inflação sob moeda fiduciária moderna é determinada pela 
interação entre a demanda e a oferta agregadas. Responde positivamente às injeções 
líquidas de poder de compra na economia (pp), negativamente à rentabilidade líquida 
(rr), que é a taxa de lucro menos a taxa de juros, e positivamente para à “resistência” 
(s), que é a participação de investimento no lucro. 

A variável pp atua no lado da demanda. Pode aumentar devido a maiores 
despesas líquidas privadas, públicas ou do estrangeiro. Se a oferta real de produção não 
aumentar devido ao aumento de pp, então, por definição, a inflação deve subir. 

Se a variável pp aumentar (por exemplo, devido a um déficit orçamentário maior 
ou superávit em conta corrente) enquanto a taxa de lucro está caindo, a resposta da 
oferta da economia tenderá a ser mais fraca e a economia mais propensa à inflação. 

A variável rr, rentabilidade líquida, tem uma relação negativa com a inflação. Se 
a taxa de lucro líquido aumentar, isso tenderá a enfraquecer as pressões inflacionárias. 

A variável s representa a "taxa de utilização do crescimento" para a economia 
como um todo. A taxa máxima teórica de crescimento é igual à taxa de lucro. Esse 
máximo ocorre quando todo o lucro realizado é reinvestido na expansão da produção. 
Quanto mais próximo o investimento estiver da lucratividade mais alta possível, mais 
"apertada" será a economia e mais gargalos surgirão. Um nível mais alto de s, à medida 
que a taxa de crescimento se aproxima do máximo teórico, tenderá, portanto, a levar a 
uma inflação mais alta. 

Historicamente, a hiperinflação ocorreu na presença de injeções maciças de 
poder de compra (pp) juntamente quando ocorria um colapso na oferta de produto. A 
demanda era aumentada rapidamente enquanto que a oferta tendia a cair. 

A estagflação ocorre quando a economia experimenta aumento do desemprego 
e queda na produção, juntamente com o aumento da inflação. Pode ocorrer quando a 
taxa de lucro está caindo mais rapidamente do que a taxa de crescimento, de modo que 
a economia se torna mais apertada do lado da oferta; a variável pp aumenta devido ao 
déficit orçamentário do governo que estimula a demanda agregada. 

Esse mecanismo oferece uma explicação para o colapso da curva de Phillips e o 
consenso socialdemocrata keynesiano nos anos 70 em muitos países ricos. A presença 
do estagflação inaugurou a política voltada para o neoliberalismo e, por algum tempo, 
o monetarismo. 

A TMM e o pós-keynesianismo (este de forma mais geral) enfatizam a demanda 
inadequada como a restrição mais importante ao crescimento e ao emprego; uma 
inadequação de oferta é vista apenas como uma possibilidade menos comum, tanto no 
curto como no longo prazo. 

A teoria clássica de Shaikh enfatiza os limites impostos pela taxa de lucro, tanto 
do lado da demanda quanto do lado da oferta. Ele incorpora de certo modo as teorias 
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keynesianas da demanda efetiva, mas também as teorias em que a oferta é limitada pela 
lucratividade e pela taxa de utilização do crescimento. 

Assim, se um governo segue as ideias do TMM e expande a oferta monetária 
para financiar um déficit orçamentário durante uma recessão, a fim de aumentar a 
demanda e reduzir o desemprego, ele obtém uma estagflação. Esta ocorreria 
certamente se a taxa de lucro estiver caindo e não consegue se recuperar.  

Dito isto, se o governo expande a oferta monetária para gerar um déficit e gasta 
o dinheiro em projetos que aumentam a produtividade da economia, como a 
infraestrutura necessária, então os lucros podem aumentar, pelo menos no longo prazo. 
Os resultados dependeriam dos efeitos sobre a demanda agregada e a oferta durante o 
curto e o longo prazo.  A demanda aumentaria a curto prazo e a oferta a longo prazo se 
os projetos forem produtivos. 

Os efeitos de longo prazo das políticas governamentais sobre a produção, o 
emprego e a inflação são, portanto, limitados por seus efeitos sobre a lucratividade. Para 
Shaikh, o lucro é a força motriz da expansão capitalista; ele fornece tanto o incentivo 
quanto os recursos para expandir a produção e aumentar a produtividade. 

Nessa leitura do sistema econômico, as políticas econômicas baseadas na TMM 
têm potencial, mas seus limites dependem dos efeitos de longo prazo sobre a 
rentabilidade, assim como das interações dinâmicas resultantes da demanda e oferta 
agregadas. Os impulsos da demanda e as respostas da oferta são, portanto, 
fundamentais para a compreensão de Shaikh do dinheiro contemporâneo, assim como 
da inflação atual. A sua teoria está em contraste com a predominância dos limites do 
lado da demanda no pós-keynesianismo e na TMM. 


