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Uma crítica à Michael Roberts em seu  
questionamento da Teoria Monetária Moderna 

 

Eleutério F. S. Prado1 

 

Michael Roberts escreveu vários posts para criticar a Teoria Monetária Moderna. 
Este que aqui vai se concentrará na análise do post publicado em 3/03/2019 que ele 
próprio denominou “Macro modelling MMT”. Ainda que ele possa ter levantado pontos 
corretos no escrutínio da Teoria Monetária Moderna (TMM), aqui se pretende mostrar 
que a sua argumentação tem uma fraqueza fundamental.  

Para tanto, é necessário reproduzir um trecho longo de seu post em que ele 
reapresenta e implicitamente comenta um artigo de Scott Fullwiler que busca mostrar 
e defender a TMM: 

Basicamente, Scott começa com um modelo macro pós-keynesiano (ou 
seja, advindo de Keynes/Kalecki) de demanda agregada. Este modelo é 
simplesmente uma identidade. Eis que há duas formas de mostrar os resultados 
econômicos, ou olhando para o rendimento total ou olhando para gasto total – e 
essas duas formas devem ser iguais entre si. 

Assim, Rendimento Nacional (RN) = Despesa Nacional (DN). 

Seguindo Michal Kalecki, um "marxista keynesiano", é possível apresentar 
a mesma relação de um modo mais detalhado:  

(RN) Lucros + Salários = (DN) Investimento + Consumo. Assim, aparecem 
agora dois tipos de renda e dois tipos de gastos. 

Se se assume que todos os salários são gastos e que todos os lucros são 
poupados, pode-se cancelar os salários e o consumo nessa identidade básica. 
Tem-se assim: 

Lucros = Investimento 

Na versão de Scott que visa apresentar a TMM, ele mostra essa mesma 
identidade de outro modo, ou seja, pondo o investimento no lado esquerdo da 
igualdade. Obtém, portanto: 

Investimento = Lucros 

Por quê? Porque (...) toda teoria pós-keynesiana argumenta que é o 
investimento que leva aos lucros – e não o contrário. 

Mas Scott expande ainda mais o lado direito para fazer aparecerem 
outros  fluxos. Desse modo, os salários poupados são adicionados de volta aos 
lucros para obter a poupança privada (assume, assim, que alguma poupança é 
feita pelas famílias); ele também adiciona a poupança do governo (tributação 
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menos gastos) e a poupança externa (importações líquidas ou déficit em conta 
corrente). 

Assim, os lucros como uma categoria separada desaparecem no interior 
da poupança privada, de tal forma que fica:  

Investimento = Poupança Privada + (Tributação – Gastos do Governo) + 
(Importação – Exportação) 

Mas, em seguida, Scott também dispensa a categoria do investimento, 
convertendo-a em poupança privada menos investimento ou excedente do setor 
privado. Então, agora, obtém a poupança do setor privado (salários 
economizados mais os lucros menos investimento). Posto isto, Scott continua: 

Excedente do setor privado = déficit do governo + saldo da conta corrente 

Ou 

Excedente do setor Privado – saldo da conta corrente = déficit do governo 

Essa identidade é chave para a TMM. Ela diz que, se o déficit do governo 
aumentar, então, assumindo que o saldo da conta corrente não muda, o 
superávit do setor privado (salários poupados + lucros menos investimento) 
aumenta. A conclusão da TMM (uma afirmação) é que o aumento do déficit do 
governo aumentará o superávit do setor privado. E se excluirmos os salários 
poupados (a identidade do TMM não faz isso) e o saldo da conta corrente, então 
temos: 

Lucro líquido (ou seja, lucros após o investimento) = déficit do governo 

Logo, pode-se concluir que os déficits do governo determinam os lucros 
líquidos, ou seja, os lucros menos o investimento. 

Depois de mostrar como Scott Fullwiler argumenta em favor da TMM, Michael 
Robert chega à seguinte crítica do uso das identidades da contabilidade social para 
fundamentar essa teoria econômica:  

Mas então Scott diz: “O que se percebe (...) é que o aumento atual do 
déficit do governo cria uma poupança líquida para o setor privado.” Mas é assim 
que se deve ver a direção causal contida nessas identidades macroeconômicas? 
Os pós-keynesianos consideram que a conexão causal vai dos investimentos para 
os lucros. Na versão TMM, os déficits do governo criam lucros líquidos (poupança 
privada). Mas, na minha opinião, a direção causal dessas identidades é, na 
realidade, oposta; segundo a teoria marxiana, os lucros criam os investimentos, 
porque os lucros provêm da exploração da força de trabalho. 

Ora, a questão de saber se há causação eficiente dos investimentos para os 
lucros ou dos lucros para os investimentos envolve um grande equívoco metodológico. 
A dialética não trabalha com a noção de causação mecânica; ela pensa com base na 
categoria de ação recíproca, a qual é adequada quando o objeto de investigação e 
exposição é tomado como um “todo orgânico”. Em consequência, a dialética vê ação 
recíproca entre a oferta agregada e a demanda agregada; vê também ação recíproca 
entre os lucros e os investimentos. Donde se conclui que não apenas uma das 
argumentações acima apresentada está incorreta, mas as duas, pois elas caem no 
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mesmo erro comum. Ao fazê-lo, elas simplificam e positivam um problema mais 
complexo. 

É fácil ver por que a tese de Roberts está errada: pergunte-se, por exemplo se é 
possível negar que uma redução da taxa de juros por parte do banco central eleva 
provavelmente os investimentos na ampliação da produção corrente numa situação em 
que há excesso de capacidade de produção? É evidente que não. Logo, os investimentos, 
nesse caso, criam mais lucros e possibilitam mesmo uma elevação da taxa de lucro 
coeteris paribus. Em suma, mesmo adotando um ponto de vista marxiano, não se pode 
negar que a demanda efetiva tem certa autonomia no processo macroeconômico e que 
pode atuar no rebaixamento ou na elevação da oferta agregada existente num certo 
momento do processo econômico.  

Logo, é preciso examinar a questão em tela de juízo de uma forma mais 
adequada, sem apelar para a causalidade mecânica que não convém à dialética. Mesmo 
se o investimento é dependente da lucratividade, mesmo se é ele que cria a capacidade 
de produção, mesmo se é a produção que gera os salários e os lucros como rendas das 
famílias e das empresas.  

Uma coisa é certa: a produção de mercadorias determina a oferta, mas apenas 
torna possível – não determina, portanto – a demanda. Eis que a oferta de mercadorias 
por parte dos capitalistas industriais visa a geração de valor e de mais-valor, enquanto 
que a demanda dos capitalistas e dos não capitalistas em geral visa sempre um valor de 
uso específico. Tem-se aqui, pois, apenas uma outra forma da contradição entre valor e 
valor de uso que mora nas mercadorias em geral. Ora, é exatamente por causa dessa 
contradição que há um problema perene de realização do valor das mercadorias 
produzidas na economia capitalista – problema este que Marx, pondo uma pitada de 
dramaticidade cômica na cena dos mercados em geral, denominou de “salto mortal da 
mercadoria”.  

É certo, porém, que não há demanda sem que antes tenha havido produção de 
mercadorias e que esta esteja sendo ofertada no mercado. Mas não é certo que a oferta 
cria a sua própria procura... Como se esclarecerá melhor, a produção cria os 
rendimentos das classes sociais e, assim, apenas a possibilidade de demanda efetiva.  

É por isso, como se sabe, que Marx criticou a chamada Lei de Say. Note-se aqui 
que a sua crítica não coincide com a de Keynes.2 Keynes raciocina a partir da circulação 
de mercadorias e, por isso, vê apenas falta de demanda efetiva nas crises. Em 
consequência, ele nega e inverte a Lei de Say, conjecturando implicitamente que a 
demanda cria a sua própria oferta. Veja-se que o seu objetivo é pragmático: salvar o 
sistema de si mesmo manipulando a política econômica. Marx, como se sabe, parte da 
produção de mercadorias, vendo que a própria falta da demanda efetiva nas crises como 
decorrente da superprodução de mercadorias; a qual, por sua vez, decorre da ganância 
do capital na apropriação de mais-valor.  

O vício da TMM é, pois, pensar o sistema econômico com base na circulação – e 
não da conjunção produção e circulação de mercadorias –, tomando as mercadorias 
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como bens ou serviços que ganham preços na própria circulação.3 Para a TMM – assim 
como para os keynesianos em geral –, o investimento também depende da taxa de lucro, 
mas essa dependência, para todos eles, tem a natureza de uma expectativa que é 
afetada pela incerteza – ou seja, não está ancorada na própria produção prévia de valor 
e de mais-valor. É por isso que atribuem uma importância exagerada à “confiança”.  

É quase certo, portanto, que Marx teria criticado também a chamada de Lei de 
Keynes, ou seja, aquela que diz que a demanda cria a sua própria oferta (pelo menos 
fora do pleno-emprego que, para este último, é a condição normal do sistema 
econômico), como uma proposição vulgar que desconhece a natureza da produção 
capitalista. Eis que a demanda efetiva só pode atuar e ter um papel porque há excesso 
quase constante de oferta agregada. É evidente que não pode haver demanda efetiva 
de mercadorias sem que tenha havido uma produção precedente de mercadorias.  

Para entender essa questão, veja-se que a oferta é representada quase sempre 
por estoques de mercadorias postas à venda. E que, portanto, a oferta agregada se 
apresenta quase sempre, em quase todos os momentos, como superior à demanda 
agregada. Há quase sempre, pois, excesso de oferta na economia capitalista. Como a 
produção apenas possibilita a demanda, mas não a determina, é preciso convir que a 
demanda agregada sempre tem um certo grau de autonomia. Pode ser maior ou menor 
dependendo das circunstâncias, as quais, aliás, podem ser modificadas até certo ponto 
pela política econômica.  

Mesmo numa situação econômica em que o dinheiro é estritamente o ouro, 
àqueles que vendem podem entesourar rebaixando a demanda agregada; os governos, 
por exemplo, podem tomar emprestado daqueles que tem dinheiro-ouro ocioso para 
elevar a demanda agregada. Logo, a questão da demanda efetiva que aparece na teoria 
keynesiana em geral é de fato um problema da economia capitalista – e não uma mera 
invenção dos “economistas burgueses”. 

Para ilustrar, pode-se tratar aqui da questão do crescimento dos preços nesse 
contexto que alimentou as reflexões da economia clássica. E que ele ocorre sempre que 
há uma exacerbação da demanda agregada, mantido ainda que esta última se encontra 
num nível inferior ao da oferta agregada. Ora, se se admite que a capacidade da oferta 
está limitada no curto prazo, se o crescimento da demanda agregada se aproximar do 
limite da oferta agregada, haverá um rebaixamento ou mesmo um esgotamento de 
certos estoques, haverá demandas solventes que não poderão ser satisfeitas, surgirão 
gargalos na própria produção. Nessa situação, é evidente, o nível de preços se elevará 
como decorrência dessa exacerbação. Note-se que se está aqui pensando numa 
perspectiva de curto prazo, admitindo-se também que o sistema econômico está 
sempre fora do equilíbrio (entendido como centro de gravidade e não como estado que 
o sistema chega e fica até que ocorra uma perturbação exógena). 

Numa perspectiva de longo prazo é preciso mencionar que há um outro 
constrangimento estrutural da produção mercantil e, assim, da oferta agregada. E nesse 
caso é melhor passar a pensar no contexto contemporâneo em que o dinheiro se afigura 
como puramente fiduciário. Nesse caso, como o Estado pode, em princípio, emitir 
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dinheiro à sua vontade, pode-se dizer que ele deixa de ter uma restrição orçamentária; 
é evidente, entretanto, que o Estado tem que respeitar a restrição de oferta que se 
origina na própria lógica da produção de mercadorias – se não o faz e se vai longe demais 
nesse desiderato, produz logo mais uma inflação. Como sob o regime do dinheiro 
fiduciário torna-se possível elevar tendencialmente a demanda nominal ao infinito, o 
Estado é capaz, também, de produzir hiperinflação.   

Como a produção mercantil visa o valor e não o valor de uso, a expansão da 
capacidade de produção e mesmo da produção dada uma certa capacidade está 
condicionada tanto pelo montante de lucro acumulado no passado quanto pela taxa de 
lucro que é possível obter mediante reinvestimentos ou novos investimentos. Em 
consequência, a taxa acumulação de capital – que, aliás, está limitada superiormente 
pela taxa de lucro no longo prazo – pode ser escrita como uma função da taxa de lucro 
líquida (a taxa de lucro menos a taxa de juros), dos impulsos excedentes de demanda 
agregada e da taxa de aproveitamento do potencial de crescimento da economia, ou 
seja, da razão entre o investimento e a massa de lucro (que é menor ou igual a 1, por 
definição). À medida que essa razão vai se aproximando do valor 1, cada vez mais os 
impulsos de demanda sobrevenientes resultarão em aumentos do nível dos preços e 
não em produção crescente.4  

Essas considerações mostram que a TMM alimenta uma ilusão, qual seja ela, de 
que uma política monetária adequada pode resolver os problemas das crises 
simplesmente emitindo dinheiro fiduciário para financiar os gastos do governo. Segundo 
a TMM, esse processo apenas está limitado superiormente pelo pleno emprego da força 
de trabalho e pela capacidade de produção existente. Nesse caso limite, é bem óbvio, 
não haveria necessidade das políticas que a TMM recomenda. Mas essa situação nunca 
ocorre na realidade – só nas teorias de equilíbrio – porque o capitalismo mantém 
sempre uma porção da força de trabalho desempregada. Eis que a verdadeira limitação 
da oferta não é o emprego, mas a taxa de lucro.   

Ora ainda, o que a TMM não sabe e não quer saber é que a causa mais geral das 
crises econômicas reside precisamente numa queda da taxa de lucro. E, nesse caso, se 
a taxa de lucro estiver em queda ou se ela se mantém num patamar muito baixo, a 
expansão da demanda agregada não produz uma recuperação, mas estagflação.   
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