
Polémica Teorias de Thomas Piketty sobre
a desigualdade estão a ser questionadas.
Economistas portugueses estão divididos
e dizem que o debate chega tarde



Economistas portugueses divididos
Livro do professor francês Thomas Piketty é considerado oportuno, mas o debate chega atrasado a Portugal

O debate sobre as teses de
Thomas Piketty acerca da con-

centração da riqueza nas eco-
nomias desenvolvidas parece
ter chegado atrasado a Portu-
gal. O que mais surpreendeu
Manuel Pinho, professor da
School of International and
Public Affairs na Universidade
de Columbia em Nova lorque
e ex-ministro da Economia,
"é o livro ter demorado tanto
tempo a despertar interesse
em Portugal, mesmo entre os
economistas".

O mais irónico é que esta dis-
cussão se acende, em particu-
lar, na blogosfera portuguesa,
quando o "Financial Times"
alegou erros e manipulação nos
dados. Segundo alguns, essa
'bomba londrina' poderá levar
o livro do professor francês de

campeão de vendas na lista de
livros de Negócios e Dinheiro
na Amazon e na categoria de

não ficção do "The New York
Times" para o estádio em que
"o livro passa da sala para a es-

tante do WC", diz com ironia
Jorge Braga de Macedo, profes-
sor da Nova School of Business
and Economics, da Universida-
de Nova de Lisboa. Braga de
Macedo cita uma previsão de
Robert Shrimsley no "Finan-
cial Times" sobre as nove fases
da 'bolha Piketty'. No entanto,
Shrimsley deixa uma escapató-
ria — a décima fase, de redes-
coberta do livro, quando uma
nova crise reanimar o debate.

A unanimidade é total sobre
o ponto positivo do livro. "As
questões por ele levantadas
estavam à frente dos nossos
olhos, porém a maioria dos
economistas preferia ignorá-
-las", sublinha Manuel Pinho.
"Piketty foi um dos vários auto-
res que trabalharam no tópico
e o livro é um bom contributo

a resumir para a discussão pú-
blica o resultado de investiga-
ções extensivas", diz, por seu
lado, Ricardo Reis, professor
de Economia na Universidade

de Columbia em Nova lorque.
Para o ex-ministro da Indústria
e professor no Instituto Supe-
rior Técnico Luís Mira Amaral,
o livro "é o reconhecimento de

que já vivemos numa sociedade

pós-industrial em que a dico-
tomia marxista entre capital e

trabalho da velha época indus-
trial não se coloca".

Sobre as críticas recentes do

"FT", as opiniões dividem-se
entre não terem impacto sobre
o essencial das conclusões do
livro, como sublinha Francisco

Louçã, professor do Instituto

Superior de Economia e Gestão

(ISEG), e os erros apontados
poderem "colocar ainda mais
dúvidas sobre a conclusão ar-
rojada de Piketty", diz Ricardo
Reis. Luís Cabral, professor
na Stern School of Business da
Universidade de Nova lorque
e na AESE e colunista do Ex-
presso, sublinha, no entanto,
que "alguns dos 'erros' prova-
velmente resultam da falta de

compreensão dos mecanismos
utilizados por Piketty. As coisas
serão esclarecidas nos próximos
tempos. Apesar de tudo, estou
convencido de que as tendên-
cias principais são robustas".



Soluções fiscais de confisco?

Os pontos negativos dividem-
se entre a oposição total ou
parcial ao pacote de soluções
fiscais que Piketty defende no
livro e na entrevista ao Expres-
so publicada na semana pas-
sada e a crítica que Francisco
Louçã faz à análise do conceito
de capital "que é visto como um
património e não como uma
relação de produção, o que leva
o autor a ter uma visão muito
estática sobre o capitalismo".

No entanto, o professor do
ISEG sublinha a sua concor-
dância com as propostas fiscais
de Piketty — a progressivida-
de nos impostos sobre rendi-
mentos de pessoas singulares
e coletivas e a taxa anual sobre
o valor líquido das fortunas.
Mas adverte: "É preciso muito
mais — reestruturar as dívidas
e reduzir as rendas financei-
ras, aspeto com que Piketty não
concorda".

A questão fiscal sempre foi
um tema muito quente nes-
te debate. "O mais negativo
é, de facto, apontar soluções
principalmente centradas no
lado fiscal", refere Manuel
Caldeira Cabral, professor do

Departamento de Economia
da Escola de Economia e Ges-
tão da Universidade do Minho,
que acrescenta que advogar
"impostos tão elevados sobre
o rendimento pode ter efeitos

negativos sobre os incentivos
à criação de riqueza e assume
um carácter de expropriação".
No entanto, Caldeira Cabral
admite que "um imposto mais
moderado sobre a riqueza
avaliada em termos líquidos...
pode ser um caminho e sobre-
tudo se incidir sobre partes da

base fiscal com menor mobili-
dade internacional".

"Trata-se de um desprezo
imprudente — e surpreen-
dente num economista — do
problema dos incentivos", afir-
ma, por seu lado, Luís Cabral.
Mira Amaral reforça: "Taxaras
fortunas só contribuirá para a
deslocalização das empresas e

capitais, agravando o problema
europeu".

A taxa sobre as fortunas pren-
deu mais a atenção. "Uma taxa
anual sobre fortunas em Por-
tugal teria um efeito neutro,
ou mesmo negativo na receita,
porque quem tem uma fortuna
hoje rapidamente estabelece
residência fiscal em Londres,
na Suíça ou noutros países
onde não pagará qualquer im-
posto", sublinha Ricardo Reis.

O imposto global sobre as for-
tunas é considerado "uma qui-
mera", por Ricardo Reis, que
recorda: "Mal existe coordena-

ção suficiente para combater a
evasão fiscal com formas mui-
to simples, quanto mais para
coordenar todo um imposto".
"Como o imposto de Piketty
teria de ser muito progressivo
e, por isso, mundial, percebe-se
que esta é uma hipótese total-
mente implausível", diz Braga
de Macedo.

Caldeira Cabral sublinha que
a política fiscal "deve ter os seus
limites" nesta matéria. Prefere
uma atuação orçamental pelo
lado da despesa em relação à
educação, à saúde e aos pobres.
Luís Cabral, por seu lado, advo-

ga um imposto altamente pro-
gressivo sobre o consumo, pois
"os impostos sobre a riqueza e

sobre o rendimento têm efeitos
nefastos nos incentivos para a
poupança e o investimento".

"Não me importaria se houves-
se vários Buffetts em Portugal,
desde que se comportassem
com o dinheiro como Warren
Buffett se comporta", remata.
JORGE NASCIMENTO RODRIGUES
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É preciso mais do que o

imposto sobre fortunas; é

preciso reestruturar dívidas
e reduzir rendas

FRANCISCO LOUÇÃ, prof. no ISEG

É uma hipótese totalmente
implausível

JORGE BRAGA DE MACEDO, prof Nova

A desigualdade no consumo
é a raiz do mal social, não a
desigualdade na riqueza

LUÍS CABRAL, prof. na Univ. NY

Uma taxa sobre as fortunas
só iria agravar o problema
europeu
LUÍS MIRA AMARAL, prof no IST

Impostos tão elevados
sobre o rendimento são

expropriação

CALDEIRA CABRAL,
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Os investigadores
cuidadosos dizem que os
dados sobre a riqueza são
muito imperfeitos

RICARDO REIS, prof. na Univ. Columbia



'FINANCIAL TIMES" QUER AFUNDAR O "CAPITAL"

Ao final da tarde do próprio dia em que o

Expresso publicou a entrevista com Thomas
Piketty, o "Financial Times" (FT) apontava
um conjunto de erros no capítulo 10 do êxito
mundial de vendas escrito pelo professor francês.

Depois de várias semanas de críticas políticas
e ideológicas ou de divergências sobre teorias
económicas em relação a "Capital in the Twenty-
FirstCentury", o editor de Economia do jornal
britânico apontava o dedo aos dados usados, não
às teses de economia política.
A conclusão central da crítica feita pelo jornalista
Chris Giles é que a curva da riqueza detida

pelo topo não aumentou, mas manteve-se

praticamente estável nos últimos 50 anos quer na

Europa, em particular no Reino Unido (o país que
ele analisou mais em detalhe'), como nos EUA. A

perspetivadeum caminho para o reforço de um

"capitalismo patrimonial", para o domínio de uma
oligarquia ao estilo do século XVIII e XIX não se
confirmaria.
A polémica sobre as conclusões do livro
reacendeu-se nestes últimos dias, com os

dois campos — por e contra Piketty — a

extremarem-se na blogosfera. A revista
"Newsweek" veio, entretanto, referir que
Giles contactou Piketty e a editora do livro,
a Harvard University Press, na noite de 22

de maio e publicou a crítica — ea primeira
resposta do autor visado — ao final da tarde
do dia seguinte. Piketty alegou inclusive que,
além do escasso tempo, Giles não enviou no
ema// toda a extensão da crítica que viria a

publicar. Entretanto, os próprios dados de Giles

começaram a ser escalpelizados. O matemático
Cárter Price analisou os dados usados sobre
o Reino Unido e verificou que o editor do "FT"

citou um inquérito realizado em 2010 que não

permite comparações anteriores, por inclusive
estar "em fase experimental", como sublinha o

próprio organismo britânico de estatísticas. O
autor francês não respondeu logo às críticas de
Giles e atualizou a 29 de maio as bases de dados

disponíveis no seu site.
A questão da concentração da riqueza motivou

recentemente capas tao opostas como a da
revista "Science", que publicou na semana

passada uma edição especial sobre "Ricos e

Pobres — A Ciência da Desigualdade", e a da

edição de junho da revista "The American

Spectator", que fala de uma "nova luta de classes"

incendiada pelas teses do livro de Piketty.
O Expresso realizou uma ronda por economistas

portugueses que leram o livro. As opiniões
espelham a diversidade de reações às teses do

professorfrancês.


