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“Não reduzam o défice”
diz o fantasma de Keynes
Miguel Baltazar
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Um Estado pode
sempre pagar
as suas dívidas –
foram as palavras
de Soros.
A dívida a temer
é a privada, a que
impõe falências
e que desfaz
o tecido de
obrigações
que forma uma
economia.

Em Junho de 1944, o fim
daSegundaGuerraMundial estava à vista e a Europaemruínaseendividada.Com
o objectivo de desenhar um novo
sistema monetário mundial, 730
delegados de 44 países encontraram-seemBrettonWoodsnosEstados Unidos. Após duas semanas
de negociações nascia o Fundo
Monetário Internacional, o dólar
tornava-se a moeda de referência
e milhões fluíam para a Europa
com o Plano Marshall. Desde então, o hotel onde J. Maynard
KeyneseHarryDexterWhite(olíder da delegação Americana) debateramtornou-seumlocalsagrado para peregrinações de economistas e políticos.
Em Abril de 2011, Bretton
Woodsmaisumavezouviuplanos
para refazer o mundo dos escombros de uma crise global. O local
mantém a dignidade e opulência
de outra era: vitrais a reflectir o
lumedasenormeslareirasevarandasaobservarasmontanhasnevadas de New Hampshire. Aqui se
juntaram mentes informadas sobreasituaçãoeconómicamundial.
Oelencoincluiuimportanteseconomistas, historiadores, jornalistasereguladores.Entreascabeças
de cartaz estavam os antigos conselheiros de Obama: Larry
Summers, e Paul Volcker; e o exprimeiro ministro britânico, GordonBrown.Opromotordoencontro foi o bilionário húngaro Geor-

ge Soros que, no final de uma carreiraaespecularnosmercados,financia agora especulações em
ciênciaeconómica, através do seu
Institute for New Economic
Thinking.
O consenso entre os presentes
foioderecusarsoluçõesnacionais,
seja expresso no plano de Brown
de criar um compromisso global
paraocrescimento,sejanaantecipaçãodeumsistemacambialatrês
moedas: o Dólar, o Euro e o Yuan.
Mas de desenhos institucionais à
escaladeumnovoFundoMonetário Internacional falou-se pouco.
A atenção de todos estava sobre a
disputaorçamental no Congresso
Americano.Emquaseunanimidade,osmaisdeduzentoseconomistas presentes rejeitam exigências
de equilíbrio orçamental.
Um Estado pode sempre pagar
assuasdívidas–foramaspalavras
de Soros. A dívida a temer é a privada, a que impõe falências e que
desfaz o tecido de obrigações que
forma uma economia. Os Bancos
centrais do mundo inteiro entendem bem esta máxima. Desde
2008queosbancoscentraisdisponibilizamliquidezajuronulopara
os bancos privados sanearem as
suas contas e evitarem novos momentos de colapso. E como apontou Richard Koo, os bancos privados usam esta liquidez para substituir passivos de juro alto para
nulo. Aliquidez não vai impulsionar crédito ao investimento ou fi-

nanciarasdívidasdeEstadoscomo
oportuguêsporqueosbancosprocuram segurançaou juros exorbitantemente altos paracompensar
a incerteza. Juros que o Estado
portuguêscomrazãosedeverecusarapagar. Um Estado pode semprepagarassuasdívidas,maspode
decidir não o fazer. Se eu falhar a
prestação da hipoteca, levam-me
acasa,passam-meumamulta,ese
continuar a incumprir é caso de
polícia. Não há polícia para Estados, e o FMI com as suas exigênciassóvisitaaconviteeanadaobriga,encenaumconvenienteespectáculodecontriçãoparaosmercados e de coerção para os cidadãos
do país.
A única escolha perante esta
“armadilha da liquidez” e a crise
económicaémaisdespesapública,
maisdéfice,maisdívidapública.A
maioriadoscongressistasdeBretton Woods subscreviam este programaparaosEUA.AsituaçãoEuropeia é talvez um pouco diferente,massóumpouco.Portugalaceitou transferir o seu banco central
da Rua Francisco Ribeiro para a
Kaiserstrasse. Comestamudança
o Estado português perdeu um
pouco dasuasoberaniaao altarda
independência do Banco Central
Europeu,emancipadodosEstados
edassuasexigências.Portugalnão
pode emitir moeda (e inflação)
para cobrir a sua dívida. Os países
representadosemBrettonWoods
em 1944 aceitaram uma restrição

semelhante ao fixarem as suas
moedas emparidade como Dólar.
Masumelementocrucialnessearranjo erao tácito compromisso da
benevolênciaamericanaexpresso
em acordos e ajudas fiscais. Dita a
lógicaeahistóriaqueoBancoCentral Europeu nasceu de um semelhante compromisso de solidariedade fiscal.
Bretton Woods foi escolhido
parao congresso de 1944 apedido
de John Maynard Keynes que,
apósoseuprimeiroataquecardíaco, queria evitar o Verão de Washington, DC. Keynes teria um
novo enfarte nas escadas do Hotel
quando corria para uma reunião.
Para o turista e para textos como
este, contam-se estórias dos fantasmas de Keynes e da sua esposa
bailarinaemnoctívagos passos de
dança. Os economistas que entre
as montanhas de Bretton Woods
recusaramestemêsofalsorigordo
equilíbrio orçamentalsabiamque
o fantasma de Keynes estava com
eles.

Historiador e Economista, Universidade
de Duke, EUA

