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Introdução 
 

Findo o chamado período de ouro do capitalismo no pós-guerra, entre 1968 e 

1970 aproximadamente, as estatísticas monetárias dos Estados Unidos passaram a 

apresentar um comportamento surpreendente; a evolução ao longo do tempo de certas 

variáveis chaves começou a apresentar um comportamento “anômalo”, passando a 

contraditar o que é normalmente esperado pelos economistas. O que ocorreu desde 

então? 

Para responder a essa pergunta é preciso dividir o período de quarenta anos que 

vai de 1971 até o presente em dois subperíodos, um deles que vai do início até o limiar 

da crise de 2008 e um outro que se inicia em 2008 e prossegue até hoje (fim de 2012). 

Em virtude da indisponibilidade de estatísticas, às vezes os dados relativos ao segundo 

subperíodo vão apenas até 2011. 

Antes de prosseguir, é importante relembrar certos conceitos. Por base monetária 

ou M0 entende-se o total de dinheiro disponível na economia; nela se incluem os 

montantes de moeda manual, o dinheiro-papel nos bancos e em poder do público, assim 

como as reservas dos bancos comerciais no banco central. A Figura 1, apresentada em 

sequência, mostra o comportamento da base monetária no período analisado. É muito 

óbvio que o seu comportamento difere notavelmente nos dois subperíodos assinalados.  

 

Figura 1 

USA – Base Monetária 

 
Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis. 

 Nota: Áreas em cinza indicam recessões 

 

Por estoque monetário primário ou M1 compreende-se normalmente o montante 

de dinheiro-papel (e das moedas divisionárias) em circulação no sistema econômico 

mais os depósitos de curto prazo nos bancos comerciais. Os depósitos, diferentemente 

do dinheiro-papel, têm de ser considerados como dinheiro de crédito, pois são gerados 

por meio de empréstimos feitos pelos bancos comerciais para os seus clientes em geral. 

Note-se que as reservas bancárias não estão incluídas no M1. A Figura 2, mostrada em 

sequência, apresenta o comportamento desse estoque durante o período considerado. 

Novamente, apenas por observação visual, ficam patentes as diferenças entre os dois 
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subperíodos considerados. No segundo deles em relação ao primeiro há evidentemente 

uma aceleração da taxa de crescimento de M1.  

 

Figura 2 

USA – Estoque de dinheiro – M1 

 
Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis. 

 Nota: Áreas em cinza indicam recessões 

 

Para notar a excepcionalidade no comportamento dessas duas variáveis, veja-se 

em primeiro lugar, que o PIB real dos Estados Unidos aumentou três vezes de 1971 a 

2007, enquanto que a base monetária cresceu cerca de treze vezes. Por sua vez, o 

agregado monetário M1 aumentou cerca de cinco vezes.  

Algumas explicações são necessárias para entender de modo preliminar esses 

resultados. Do início da vigência do Acordo de Breton Woods, em meados de 1944, até 

quase o final dos anos sessenta, a lei norte-americana exigia que a emissão de dólar-

papel adicional só ocorresse à medida que fosse possível manter 25 por cento do total de 

meio de circulação na forma de reservas em ouro. Desse modo, a acumulação de metal 

dourado como tesouro do Estado regulava o crescimento da base monetária. Essa 

norma, por solicitação do poder executivo que se sentia pressionado a estimular a 

atividade econômica por meio da política monetária, foi suprimida em 1968 pelo 

Congresso norte-americano.  

Em consequência, como a emissão de moeda corrente perdera essa restrição 

quantitativa, podendo o dólar-papel se expandir ilimitadamente, tornou-se necessário 

suprimir, em 1971, também a regra de convertibilidade do dólar em ouro, a qual havia 

sido mantida no âmbito internacional em virtude do Acordo de Breton Woods. Em 

consequência, a base monetária pode crescer de modo excepcional nesse período de 

quase quarenta anos, mas não tão rapidamente, porém, quanto veio a crescer no curto 

período seguinte.  

Note-se, agora, que o PIB real norte-americano permaneceu praticamente estável 

de 2008 a 2011 (na verdade, cresceu apenas 1 por cento nesses quatro anos), enquanto 

que a base monetária cresceu 2,4 vezes em relação ao valor inicial, isto é, 140 por cento. 

Por sua vez, M1 aumentou 1,3 vezes no período, ou seja, cerca de 30 por cento.   

É evidente que a quantidade de dinheiro-papel – M0 – emitida pelo governo 

norte-americano explodiu nesse período de quatro anos. Observa-se aí, claramente, o 

efeito das políticas de relaxamento quantitativo adotadas pelo Fed para evitar a quebra 

do sistema financeiro depois do estouro da bolha de crédito em 2008. Como se sabe, 

essa política, concomitante com a prática de drástica redução da taxa de juros nominal 

para reduzir o custo dos empréstimos e para aumentar a liquidez, tornou-se um recurso 

extremo que veio a ser empregado pela autoridade monetária para salvar as empresas 
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financeiras consideradas “grandes demais para falhar” e, assim, o sistema como um 

todo. Ademais, a política de relaxamento monetário serviu também para financiar o 

déficit público norte-americano que se expandiu enormemente em 2009 e 2010 devido à 

redução dos impostos e aumento dos gastos associados aos encargos da crise. 

Ampliando esse quadro analítico, a Figura 3 – apresentada em sequência – 

mostra o comportamento da razão entre M1 e M0, usualmente denominada de 

multiplicador monetário. Observa-se aí o que implicitamente já se mencionou, ou seja, 

que, os depósitos não se expandiram tanto quanto o montante de dinheiro emitido de 

1971 até 2007. Em consequência, a razão M0/M1 tendeu a cair persistentemente – ainda 

que não sempre.  

Vê-se, também, que essa razão despencou depois de 2008, tornando-se menor do 

que um e assim permanecendo desde então. Esse fato reflete o modo pelo qual os 

relaxamentos monetários feitos pelo governo norte-americano para enfrentar a crise 

impactaram no sistema econômico. A base monetária aumentou extraordinariamente, 

mas o total de depósitos (originados dos empréstimos feitos pelos bancos aos seus 

clientes) não cresceu em proporção semelhante. A razão desse fato é que os bancos não 

emprestaram as suas reservas excedentes, mas as depositaram no Fed. – ou seja, no 

banco central norte-americano.  

Considerando agora no período analisado como um todo, não se observa entre 

1971 e 2011 qualquer relação estável de proporcionalidade direta entre M0 e M1, de tal 

modo que o chamado multiplicador monetário não mostrou qualquer regularidade.  

  

Figura 3 

Multiplicador Monetário M1/M0 

 
Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis. 

 Nota: Áreas em cinza indicam recessões 

 

Junto com o crescimento da base monetária, observa-se que ocorreu também, 

principalmente a partir dos anos 80, um expressivo incremento no montante de crédito 

na economia norte-americana, além daquele proporcionado pelo aumento de M1. Esse 

aumento elevou principalmente o grau de endividamento do setor privado dessa 

economia. O total da dívida interna nos Estados Unidos, mostrada no gráfico da Figura 

4 – ou seja, a soma dos débitos do governo, das famílias, das empresas coorporativas e 

das empresas financeiras – expandiu de aproximadamente 1,3 trilhões de dólares em 

1971 para cerca de 50 trilhões em 2007. Observa-se uma pequena queda nesse montante 

apenas como consequência da crise estalada em meados 2008. Ainda que não haja uma 

ligação de causa e efeito entre a dilatação da base monetária e a expansão do crédito, a 

mudança ocorrida na primeira criou condições favoráveis para que a segunda viesse a se 
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tornar possível. Na verdade, a ocorrência convergente dos dois fenômenos no tempo é 

uma manifestação particular da política de desregulação financeira adotada no período 

como forma de estimular o crescimento da economia norte-americana.  

  

Figura 4 

USA – Crédito total, M2 e PIB 

 

Fonte: Federal Reserve, Flow of funds Accounts of the United 

States; Bureau of Economic Analysis (apud Duncan, 2012, p. 2). 

 

É evidentemente possível encontrar no seio do pensamento econômico diversas 

explicações para o fenômeno da extraordinária expansão do dinheiro de crédito no 

período analisado. Aqui, entretanto, se deseja discutir criticamente, de um ponto de 

vista marxista, a explicação de Richard Duncan em seu livro A nova depressão 

(Duncan, 2012). Nesse escrito, esse autor explica o desempenho tendencialmente 

explosivo da economia norte-americana nos últimos quarenta anos pela renúncia à regra 

que obrigava a manter ouro em reserva para os dólares em circulação (25 por cento), 

ocorrida em 1968. Ele analisa as consequências da plena adesão ao dinheiro fiduciário a 

partir desta data, mostrando como a economia norte-americana vai da excitação forçada 

ao colapso inevitável. Depois de contestar as suas teses, apresenta-se breve e 

esquematicamente as explicações keynesiana e marxista para os fenômenos analisados 

por Duncan.    

 

A tese de Duncan 

 

Richard Duncan é um analista da economia norte-americana que se vale da 

teoria dos ciclos desenvolvida pelo economista austríaco Ludwing von Mises, 

nomeadamente em seu livro A teoria do dinheiro e do crédito, de 1912. Segundo ele, 

essa teoria fornece a melhor explanação para o comportamento cíclico que vem 

caracterizando a economia capitalista industrial desde o seu princípio, no século XVIII. 

Ressalta nesse sentido que a variável privilegiada nesse enfoque para explicar as altas e 

as baixas da atividade econômica vem a ser a expansão e a contração do crédito.  

Nesse sentido, a seguinte frase sintética de um autor neo-austríaco norte-

americano por ele citado, Murray Rothbard, é bem esclarecedora: “Portanto, o modo de 

expansão do crédito bancário move o ciclo de negócios em todas as suas fases: a alta 

inflacionária, que é marcada pela expansão da oferta de dinheiro e, assim, pelos 

investimentos mal feitos; a crise, que sobrevém quando a expansão do crédito cessa e 

revela as falhas de investimento; e a recuperação da depressão, quando ocorre um 

processo de ajustamento necessário por meio do qual a economia retorna ao seu 
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caminho mais eficiente na satisfação dos desejos dos consumidores” (apud Duncan, 

1912, p. 64).  

Assumindo que essa teoria seja bem correta, Duncan propõe uma explicação 

geral do desempenho da economia norte-americana a partir de 1968. Com a supressão 

do requisito da reserva em ouro para a emissão monetária nesse “ano fatídico”, os 

Estados Unidos entraram numa rota de “dramática” expansão do crédito para estimular 

a economia, a qual veio culminar, depois de muitos episódios bons e ruins, com a crise 

de 2008 e a forte tendência à depressão que se seguiu. As autoridades governamentais 

desse país não apenas despertaram o monstro adormecido nos anos dourados, mas 

fizeram todo o possível para alimentá-lo convenientemente durante todo esse período de 

quarenta e poucos anos.  

Desde o início da formação da bolha de crédito, aponta ele, um comportamento 

único pode ser observado por parte do Fed, qual seja ele, impedir que a expansão do 

crédito cessasse. “Em outras palavras, a política do governo consistiu em perpetuar a 

subida econômica por meio da expansão do crédito, assegurando-se todo tempo que o 

crédito continuasse a se expandir, de tal modo que o dia do ajuste de contas (isto é, a 

crise/depressão) nunca viesse a ocorrer” (Duncan, 2012, p. 64). Ora, a despeito desse 

desiderato, apesar de que as ações do governo norte-americano tenham continuado a ter 

esse mesmo sentido, é preciso ver, segundo ele, que o governo falhou miseravelmente e 

que uma nova depressão sobreveio em 2008. Ele prevê, ademais, que essa depressão 

poderá se tornar mais e mais severa nos próximos anos.  

A proposição dessa tese tem um suposto crucial: a expansão do crédito precisa 

ser tomada, pelo menos no período tratado, como causa e a expansão da atividade 

econômica – e/ou do aumento dos preços – deve ser encarada como o seu efeito. Em 

seus termos: “durante as décadas recentes, o crescimento do crédito tornou-se o 

condutor do crescimento econômico” (Duncan, 2012, p. 86). Ora, essa suposição sobre 

o sentido da causação entre crédito e produção é evidente? Duncan acredita que sim e, 

para provar a sua tese, apresenta em seu livro o gráfico que aparece na Figura 5.  

 

Figura 5 

Variação do Total de Crédito e Variação do PIB 
Valores deflacionados 

 
Fonte: Federal Reserve, Flow of funds Accounts of the United 

States; Bureau of Economic Analysis (apud Duncan, 2012, p. 86). 

 

Esse gráfico de barras, sem dúvida, mostra que há uma notável correlação entre 

a variação anual do total de crédito e a taxa anual de crescimento do PIB, medidos 

ambos em termos reais. Como se sabe, entretanto, a correlação entre duas variáveis não 

indica por si mesmo qualquer sentido de causalidade entre elas. Não se examina aqui 
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em detalhes essa evidência estatística, mas se registra alguns pontos anotados por 

Duncan apenas com o intuito de registrar a sua interpretação – que, aliás, não parece 

muito convincente para provar o sentido unívoco da causalidade. Ele aponta em 

primeiro lugar que a diferença entre as duas taxas de crescimento aumentou depois de 

1968. De 1952 a 1968, o crédito cresceu 5,0 por cento ao ano em média, enquanto que o 

PIB aumentou 3,9 por cento, de tal modo que a diferença foi de 1,1. De 1968 a 2007, o 

crédito se elevou para 4,9 por cento ao ano em média, enquanto que o PIB cresceu 

apenas 3,1, fazendo com que a diferença aumentasse para 1,9. Ademais, essa diferença 

se tornou mais significativa a partir de 1981, tendo chegado então a 2,6: eis que, entre 

essa data e 2007, o crédito cresceu 5,7 por cento ao ano em média, enquanto que o PIB 

aumentou apenas 3,1.  

Mais importante aqui é tomar ciência da concepção de que se valeu Duncan para 

afirmar que a expansão do crédito alimenta um monstro enrustido – isto é, o 

endividamento crescente que gera mais crescimento econômico enquanto cresce, mas 

vai acabar produzido a crise e a depressão. Eis que o acontecimento assombroso se 

revela enquanto tal somente no momento em que a acumulação das dívidas privadas se 

esgota e não pode mais prosseguir. Ora, isso vem ocorrer quando um número 

suficientemente grande de endividados da esfera privada – empresas e pessoas – não é 

mais capaz de servir ou mesmo de pagar as dívidas contraídas. Nesse caminho, é 

evidente, ao tomar essa expansão do crédito como fenômeno exógeno ao sistema 

econômico, ele vai responsabilizar os agentes que, em nome do Estado, conduzem a 

política monetária pela produção das monstruosidades sobrevindas: falências, 

desemprego, desabrigo, etc. 

Duncan se inspira fortemente na versão da teoria monetarista formulada por 

Irving Fisher no começo do século XX. Nessa versão, representa-se a relação entre a 

quantidade de dinheiro em circulação e a produção de mercadorias por meio da 

identidade MV = PT, em que T, em particular, é a quantidade de transações efetuadas 

em certo período de tempo. A essência dessa formulação consiste em afirmar que 

aumentos na quantidade de dinheiro em circulação, M, acabam produzindo depois de 

certo tempo, quando os impactos de curto prazo na produção esgotam os seus efeitos 

temporários, apenas aumentos proporcionais nos preços, P. Supõe-se nessa teoria que a 

velocidade de circulação não se altera com as variações de M, já que ela depende apenas 

das práticas econômicas correntes (hábitos, tecnologia etc.) e não do dinheiro como tal. 

Mas como se articulam os movimentos de M, P e T nessa formulação? 

Nessa versão da teoria quantitativa da moeda, a expansão da oferta monetária, ao 

proporcionar aumento das demandas por mercadorias e, assim, dos preços, faz com que 

os lucros cresçam em relação aos juros correntes. Conforme os empréstimos para 

investimento se tornam relativamente mais baratos, a própria produção de mercadorias 

tende a se expandir. Porém, o crescimento dos preços, no momento seguinte, produz um 

crescimento dos juros – pois, estes são determinados em termos reais pela oferta e pela 

demanda de poupança (ou seja, de recursos para investimento). Quando o aumento dos 

juros se ajusta ao aumento dos preços acaba o incentivo para aumentar a produção 

acima do seu nível “normal”, a qual tende, então, a voltar à sua trajetória de longo 

prazo.  

Para Duncan, a economia norte-americana passou por importantes 

transformações no pós-guerra e, em especial, depois de 1968, as quais acabaram por 

tornar a teoria quantitativa da moeda um instrumento pouco relevante – inadequado e 

mesmo enganoso – para analisar o mundo real. Ele anota, em primeiro lugar, que os 

bancos deixaram de estarem sujeitos às restrições para expansão do crédito inerentes ao 

rigor do padrão dólar-ouro; eles passaram a operar, por isso, com muito maior liberdade 
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de operações e poder de alvancagem. Em virtude das inúmeras inovações institucionais 

e operacionais que surgiram no mercado financeiro como um todo, a velocidade de 

circulação, tal como está expressa na equação monetária de Fisher, deixou de apresentar 

um comportamento estável. Na verdade, o sistema se tornou extraordinariamente 

sofisticado na criação e na operação de novos instrumentos financeiros largamente 

empregados para fins de empréstimo, seguro, hedge etc. Uma característica diferencial 

desses novos instrumentos em relação àqueles empregados no passado é a sua grande 

liquidez. Em virtude das inovações feitas, praticamente todos os instrumentos 

atualmente empregados nos mercados financeiros podem ser intercambiados de uma 

forma para outra, como muita facilidade e rapidez. 

Em consequência, as tentativas feitas de compreender a evolução recente da 

economia norte-americana com base na velha teoria monetarista falharam por duas 

razões principais: a) o modo de funcionar do sistema financeiro se transformou com o 

processo de globalização; b) o próprio sistema produtor de mercadorias sofreu 

mudanças profundas. A economia dos Estados Unidos se tornou muito mais aberta não 

só para os fluxos de mercadorias – de fato, ela se desindustrializou e se tornou 

fortemente importadora no período –, mas também, especialmente, para os fluxos de 

capitais monetários. No mundo das finanças mundial, interligado por computadores em 

rede, em que tudo flui com extraordinária rapidez, os instrumentos financeiros tiveram 

de se tornar cada vez mais líquidos. 

  Duncan, porém, não critica a teoria monetarista para negá-la e, assim, superá-la 

com uma conjectura de outra natureza, mas sim para continuar com ela, ainda que de 

outro modo. E este modo consiste simplesmente em substituir M na “velha” fórmula, ou 

seja, a quantidade de dinheiro-papel em circulação, por C, isto é, pelo montante total de 

crédito em circulação no sistema econômico, criando assim uma “nova” fórmula: CV = 

PT. Para justificar essa substituição, ele se reporta à transformação acima mencionada: 

“Logo, como o dinheiro se tornou parecido com o crédito e o crédito veio a se tornar 

parecido com o dinheiro, não há mais razão para distingui-los. Ademais, nas décadas 

recentes, a quantidade de crédito se tornou tão grande relativamente à quantidade de 

dinheiro que este último se tornou irrelevante” (Duncan, 2012, p. 57).   

Como PT = PIB, a teoria quantitativa do crédito diz, segundo Duncan, que o 

produto interno bruto é conduzido pelo crédito. Do mesmo modo que na anterior, na 

nova concepção o aumento de crédito impacta primeiro em T, produzindo uma alta no 

crescimento econômico, mas em sequência, depois de certo tempo, ele passa a influir 

principalmente em P, ou seja, no nível de preços. Deve-se observar, entretanto, uma 

grande diferença na duração do processo cíclico assim engendrado. Se Fisher acreditava 

que a influência de M em T durava anos, a influência de C sobre T – crê Duncan – pode 

ser bem mais longa. Se a primeira pode operar por uma década, a segunda pode durar 

várias décadas. Eis que no mundo em que impera o dinheiro fiduciário e os sofisticados 

instrumentos financeiros, a expansão do crédito pode continuar exercendo a sua 

influência por muitos, muitos e muitos anos. Mas não indefinidamente... 

O período de alta estimulado pelo crescente comprometimento no presente de 

rendas futuras possíveis, as quais podem vir a ser ou não efetivamente ganhas, encerra-

se quando se fecham os horizontes para expandir ainda mais o crédito. Dois indicativos 

assinalam que essa possibilidade encontra-se no fim: os preços de determinados ativos 

se tornam excessivamente inflacionados e a capacidade de honrar os compromissos 

assumidos começa a faltar para um número crescente de pessoas físicas e jurídicas, as 

quais se encontram altamente endividadas. Conforme cresce a inadimplência, acaba a 

possibilidade de expandir o crédito; ao contrário, este passa a se contrair, o que produz 

uma aceleração na própria inadimplência. Se um mecanismo de realimentação operava 
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no sentido de inflar a bolha de crédito, agora um mecanismo semelhante passa a operar 

para fazê-la murchar. A política econômica que até esse momento procurava promover 

ativamente o crescimento, passa agora a tentar evitar a derrocada do sistema.  

Ora, foi isto o que aconteceu nos Estados Unidos no desenrolar das últimas 

décadas. Conforme Duncan, “o total de dívidas criadas no mercado de crédito norte-

americano se expandiu ano a ano, sem exceção, entre 1947 e 2008. Isto criou um 

extraordinário período de prosperidade em que a expansão do crédito conduziu o 

crescimento econômico. Uma nova depressão, porém, começou em 2008 quando boa 

parte do crédito tomado não pode mais ser pago e, como resultado, ele próprio começou 

a se contrair” (Duncan, 2012, p. 59).  

 

Crítica da teoria  
 

Saber se a formulação de Duncan expressa adequadamente o comportamento 

empírico das variáveis C, V, P e T ao longo do tempo é questão que pode interessar à 

econometria – um ramo do saber do economista que é, sem dúvida, estatisticamente 

sofisticado, mas que nunca ultrapassa a aparência dos fenômenos. Aqui, pois, a 

preocupação se volta exclusivamente para os problemas conceituais postos por essa 

formulação. Para enxergar as limitações da análise de Duncan na compreensão do 

evolver do capitalismo contemporâneo basta examinar criticamente a teoria quantitativa 

da moeda na versão clássica de Irving Fisher. Como ficou claro na seção anterior, a sua 

tese central se baseia fortemente na teoria monetária desse autor. 

Em seu livro sobre o poder de compra do dinheiro (1912), Fisher parte estrita e 

abstratamente da relação entre o homem e a natureza; define, então, riqueza como algo 

material que pertence à natureza e que é apropriado pelo homem. A sua perspectiva é 

metodologicamente individualista já que não acolhe explicitamente o caráter social e 

histórico das relações mantidas pelos homens entre si mesmos para estabelecerem 

relação com a natureza. Nessa perspectiva, assume simplesmente como natural a relação 

social de dinheiro vigente no capitalismo; toma, ademais, essa relação como relação de 

coisas, admitindo que ela é válida em geral para toda a história humana.  

Aparentemente, a observação constante e comum do mundo econômico lhe 

parece suficiente para definir o dinheiro pragmaticamente como aquilo que serve a 

troca: “qualquer mercadoria aceitável generalizadamente na troca deveria ser chamada 

de dinheiro” (Fisher, 1912, pf. 1.3). Contudo, caindo em contradição, assume a mera 

relação de apropriação das coisas pelos homens como relação de propriedade, a qual 

pressupõe obviamente a sociedade constituída como um todo. Assim, sem dar disso 

ciência aos seus leitores – a contradição permanece implícita em seu texto –, toma o 

dinheiro como relação social. E o faz porque assume que “qualquer direito de 

propriedade que seja aceitável generalizadamente deveria ser chamado ‘dinheiro’” 

(Fisher, 1912, pf. I.17). 

Já aqui aparece uma característica central da concepção de Fisher de dinheiro: 

este avulta aí como mero meio de circulação. Dizendo de outro modo, ele pensa o 

dinheiro não como uma mercadoria sui generis que se equipara com as outras por ter 

com elas uma propriedade comum, mas como um objeto que tem uma função especial, 

qual seja ela, a de fazer em geral a mediação das trocas de mercadorias. Ora, essa 

suposição tem um enraizamento profundo em seu método de análise.  

É preciso ver, agora, que essa definição de dinheiro implica que não há 

disjunção possível entre a venda de uma mercadoria para a compra de outra. Ou seja, 

afirma que toda transação da forma M – D – M é sempre imediatamente equivalente a 

uma transação da forma M – M. Em consequência, para Fisher, tem de valer a chamada 
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Lei de Say, a qual, como se sabe, reza simplesmente que “a oferta cria a sua própria 

procura”. Na verdade, esse autor não apenas acolhe essa “lei” como válida na economia 

mercantil, mas também aceita que essa economia tende a funcionar no estado de ótimo, 

aproximando-se sempre do pleno emprego no longo prazo.  

Ora, para ele, essa tendência ao equilíbrio é uma virtualidade do sistema 

econômico. Admite por isso que se não houver causas perturbadoras – para ele, tais 

causas existem e são importantes para entender as oscilações conjunturais –, o 

funcionamento espontâneo conduz o sistema a um equilíbrio no qual todos os assim 

chamados fatores de produção se tornam plenamente utilizados. Nessa perspectiva, dada 

relação MV = PT, como T está determinado estritamente pelo estado da produção e da 

troca, Fisher vai admitir que, na relação entre o montante de dinheiro em circulação com 

o nível dos preços, a causalidade suposta vai do primeiro para o segundo. Ou seja, se, 

em certo momento, M aumenta em dado montante – supondo que V se mantenha 

constante –, o nível dos preços tenderá a subir nesse mesmo montante. É preciso notar 

para o bom entendimento do argumento que em todo esse raciocínio presume-se que o 

tempo seja uma variável analítica que se expressa usualmente como uma sucessão de 

estados. O tempo assim pensado, como bem se sabe, é reversível, ou seja, mecânico. 

É preciso ver agora, em largos traços, como Fisher deriva a relação funcional 

macroeconômica MV= PT. Ele parte de uma identidade, aquela que apresenta o valor de 

troca de qualquer mercadoria em particular duplamente: como valor da mercadoria e 

como montante de dinheiro pago pela aquisição da mercadoria, ou seja, m ≡ p. q, sendo 

p o preço de venda e q a quantidade vendida. Em sequência, fazendo de cada troca uma 

transação, agrega todas as trocas que supostamente ocorrem na economia durante certo 

período de tempo. Acrescenta então uma nova dimensão, pois considera que o dinheiro 

circula e participa de mais de uma troca nesse mesmo período. Desse modo, ele chega à 

identidade MV ≡ PT, em que P é o preço médio e T é o número de transações. 

Estendendo o seu esquema, num segundo momento, Fisher inclui os depósitos bancários 

no lado esquerdo dessa identidade, a qual, então, fica assim: MV + M’V’ ≡ PT, em que 

M’ é o crédito circulante e V’ é a sua velocidade de circulação. Note-se, agora, que essa 

identidade, por ser precisamente uma identidade, permanece válida qualquer que seja o 

estado da economia, seja ele de subemprego ou de pleno emprego (tal como este é 

definido na teoria neoclássica).  

O golpe de mestre do pensador analítico por excelência vem em sequência 

quando ele transforma essa identidade numa igualdade, a qual passa então a expressar 

uma condição de equilíbrio. O esquema contábil se transforma na base de uma teoria, 

pois, agora, não se tem mais montantes dados de ambos os lados de uma identidade, 

mas variáveis cujos valores têm de se contrapesar como os pratos de uma balança. Posto 

isso, ele assume que o lado esquerdo representa a oferta de dinheiro e que o lado direito, 

a demanda de dinheiro. Para que o ajustamento ao equilíbrio possa ser pensado como 

algo que possa acontecer, assume também a independência dessas duas “forças” 

equilibrantes. Então, para que essa condição de equilíbrio em particular possa ser 

considerada válida, admite que todos os outros mercados que compõem o sistema 

econômico estejam também em equilíbrio.  

Como é bem evidente, é essa compreensão teórica que leva a pensar o dinheiro 

como mero meio de circulação. Ademais, como bem se sabe, ao racionar sobre o 

sistema econômico em estado de equilíbrio, essa compreensão teórica, na verdade, 

permite omiti-lo por completo. Em adição, possibilita que a Lei de Say possa ser 

provada como um teorema decorrente da Lei de Walras. Como nessa teoria os preços 

relativos são determinados pelo próprio estado de equilíbrio do sistema, a quantidade de 

dinheiro ofertada apenas pode responder pelo nível absoluto dos preços.  
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Como o equilíbrio do sistema econômico previsto nessa teoria é gravitacional, 

ele pode ser concebido como um ponto de atração de longo prazo. Justamente por isso, 

Fisher admite que, no curto prazo, o sistema econômico explicitamente considerado no 

plano da teoria permaneça “temporariamente” fora do equilíbrio. Mais do que isso, 

nessa perspectiva, ele se encontra em condições de apresentar uma teoria do ciclo 

econômico assim como da crise econômica. Nessa teoria, é atribuído um papel especial 

à expansão e à contração do crédito, mas propriamente do crédito circulante que incluíra 

como componente da oferta de dinheiro. Eis que as variações da quantidade ofertada de 

dinheiro primário (M) afetam no curto prazo a quantidade ofertada de dinheiro de 

crédito (M’) de modo não proporcional e, por esse meio, a economia como um todo. Em 

consequência, os preços relativos e as quantidades produzidas são também modificados 

pelos “choques” monetários. Ora, esses efeitos continuam se manifestando apenas 

enquanto o sistema permanece em desequilíbrio de curto prazo.  

Como concebe a sequência de eventos que apresenta o comportamento do 

sistema econômico no curto prazo, fora do equilíbrio? Se subitamente aumenta a 

quantidade de dinheiro perturbando um equilíbrio inicial, antes que “um novo equilíbrio 

seja estabelecido” – explica –, “os preços flutuam para cima e para baixo”, de tal modo 

que é preciso considerar “os efeitos temporários durante o período de transição 

separadamente” (Fisher, 1912, pf. IV.3). Assim, além de um raciocínio usual de estática 

comparativa por meio do qual relaciona equilíbrios, ele emprega também um raciocínio 

sequencial que explicita uma dinâmica de curto prazo por meio da qual o sistema 

econômico sai de um equilíbrio para atingir outro, sem nunca aí permanecer. Porém, 

Fisher não concebe a possibilidade de que o sistema econômico possa ser pensado em 

estado estacionário.  

Como o crédito é o móvel da acumulação, ocupa papel chave nessa teoria a taxa 

de juros que os capitalistas industriais pagam aos capitalistas bancários.  

Sustenta Irving Fisher que para entender o movimento desequilibrado do sistema 

no curto prazo, assim como os ciclos e as crises econômicas, é preciso atentar 

crucialmente para o comportamento da taxa de juros. Eis que essa taxa comanda o 

comportamento do investimento e, assim, o ímpeto de acumulação. Se ela permanece 

baixa em relação ao seu ponto de equilíbrio, haverá superacumulação; se, ao contrário, 

ela se torna alta em relação a esse mesmo ponto, ocorrerá acumulação insuficiente. Para 

chegar à sua teoria, ele então admite que os ajustamentos da taxa de juros diante das 

variações dos preços (ou seja, de perturbações do equilíbrio) ocorrem defasados e mais 

lentamente, induzindo o crescimento ou decrescimento “anômalo” do investimento e, 

assim, a ocorrência das altas e baixas conjunturais.  

Se, por exemplo, a quantidade de dinheiro primário aumenta mais do que 

proporcionalmente ao aumento do produto, isto produz um crescimento imediato dos 

preços de todas as mercadorias. Ora, como a elevação necessária da taxa de juros se 

atrasa, a taxa de lucro do capitalista industrial aumenta temporariamente. Pois, parte 

significativa do capital das empresas é formada por capital emprestado dos bancos. Isto 

encoraja os investimentos. Engendra-se, então, um processo cumulativo que produz a 

alta conjuntural. Este processo de expansão mais acelerado, no entanto, encontra o seu 

fim assim que a taxa de juros sobe o suficiente, atingindo não só o nível de equilíbrio, 

mas possivelmente indo além dele em certa medida. Quando a taxa de juros se afigura 

alta para os empreendimentos capitalistas, os investimentos se contraem e, nesse 

processo, instala-se a crise. “A culminação de um movimento para cima dos preços é o 

que se chama de uma crise – uma situação caracterizada por falências, as quais ocorrem 

devido à falta de dinheiro em caixa quando ele é mais necessário” (Fisher, 1912, pf. 

IV.19). 
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Fisher apresenta uma descrição muito detalhada desse processo em seu livro 

antes citado. Aqui basta indicar a natureza de seu modo de raciocinar, indicando logo 

que é bem engenhoso, mas está assentado numa premissa obviamente falsa mesmo para 

um observador vulgar do cotidiano capitalista. E o erro crucial em sua teoria se encontra 

em seu próprio ponto de partida: é evidente que o dinheiro no capitalismo não é apenas 

meio de circulação, mas vem a ser também, inerentemente, valor em reserva, ou seja, 

ele funciona como reserva de valor. Desse tal modo que D – M – D não é sempre 

equivalente a M – M, mas, numa formulação algo mais sofisticada, é usualmente 

equivalente a D – M... ...M – D. É preciso ver aqui, de imediato, que as funções de meio 

de circulação e de reserva de valor são ocupadas em sucessão na circulação mercantil e 

que, por isso, não tem sentido assumir uma sem a outra como determinação funcional 

do dinheiro.   

Tem-se, portanto, M... ...M. Como se encontra indicado pela dupla de reticências 

encadeadas postas nesse último modo de apresentar o circuito mercantil básico, sempre 

existe uma lacuna possível entre a venda e a compra de mercadoria. E essa lacuna é 

essencial na caracterização da economia mercantil generalizada. Pois, em princípio, os 

capitalistas não só podem vender sem comprar, como também podem comprar sem 

vender.  O primeiro caso se configura quando mantêm o dinheiro da venda em reserva, 

seja na forma ouro, papel, depósito ou ainda outra. O segundo caso se verifica quando 

sacam sobre o futuro por meio do sistema de crédito, ou seja, compram para pagamento 

futuro.  

Ora, essas duas operações típicas ocorrem constantemente no nível 

microeconômico do sistema capitalista. Elas avultam em importância em seu nível 

macroeconômico quando, por complexas mediações, assumem o caráter de movimentos 

sistêmicos de tendência definida. Pois, conjuntamente, mas cegamente, os capitalistas 

podem acelerar ou conter a acumulação de capital no nível do sistema como um todo. E 

o fazem diminuindo ou aumentando o investimento na esfera da produção, isto é, 

contraindo ou acelerando a acumulação de capital. À medida que o fazem em função de 

desideratos postos pela própria acumulação de capital, eles produzem as altas e as 

baixas conjunturais que atingem como ocorrências naturais os participantes em geral da 

economia capitalista – não só os próprios capitalistas, mas também os trabalhadores em 

geral.  

E este é o momento adequado para apontar uma contradição gritante que está 

presente tanto na teoria quantitativa da moeda de Irving Fisher quanto em sua suposta 

atualização feita por Richard Duncan. Se ambos, para pensarem o equilíbrio do sistema, 

definem o dinheiro como meio de circulação, para raciocinarem em desequilíbrio e, 

assim, explicarem os ciclos e as crises, não podem deixar de assumir que o dinheiro é 

tanto reserva de valor como meio de pagamento. Pois, quando o crédito está em 

expansão, o dinheiro, quando a dívida é contraída, funciona primeiro como meio ideal 

de expressão de valor; depois, quando a dívida é cancelada, ele funciona como meio de 

pagamento. Já quando o crédito está em contração e certas dívidas já não podem ser 

pagas, o dinheiro não pode deixar de atuar como reserva, ou seja, valor passivo que está 

esperando uma melhor oportunidade para voltar a se tornar ativo.  

Essa contradição, ademais, não é totalmente ignorada por esses autores; 

contornando críticas óbvias, eles, sem considerá-las explicitamente, tratam essas 

funções do dinheiro como subsidiárias e estranhas à verdadeira natureza do sistema 

capitalista. A seguinte frase encontrada no texto de Fisher é bem representativa do 

caráter apologético desse modo de compreender esse sistema: “não se deve assumir que 

todo ciclo de crédito seja sempre poderoso para produzir artificialmente atividade 

econômica excessiva num certo momento e ‘tempos difíceis’ em outro” (Fisher, 1912, 
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pf. IV.31, grifo meu). É claro, para gente como Fisher e Duncan, só o estado de 

equilíbrio de longo prazo é verdadeiramente natural... Os ciclos e as crises são 

artificiais... Aparecem como eventualidades ou mesmo excrecências produzidas por 

agencias que parecem exógenAs ao funcionamento normal do sistema econômico.  

Se a função de reserva de valor é considerada como inerente ao dinheiro 

enquanto tal, então dois caminhos são possíveis para o desenvolvimento da teoria 

econômica que pretende compreender o capitalismo. E esses dois caminhos foram 

evidentemente trilhados pelo pensamento econômico. Ou se raciocina ainda por meio de 

esquemas teóricos centrados na noção de equilíbrio macroeconômico ou se renega 

radicalmente esse modo de pensar.  

Tem-se, portanto, duas possibilidades. Na primeira, assume-se que o sistema 

econômico pode ser pensado ainda em estado de coerência mesmo se o seu desempenho 

efetivo possa estar aquém do “ótimo”. Na segunda, pressupõe-se de saída que o sistema 

é inerentemente contraditório e que, portanto, o estado equilíbrio é uma configuração 

implausível, apenas pensável por negação em relação ao estado normal do sistema – que 

é o do permanente desequilíbrio. Ou se acolhe, pois, a noção de equilíbrio como um 

evento positivo ou se a julga como um acontecimento negativo. No primeiro caso, para 

desenvolver a teoria, é preciso admitir que estados de equilíbrio abaixo do chamado 

pleno emprego são não apenas possíveis, mas estáveis e persistentes. No segundo caso, 

é preciso pensar o sistema como algo movido por suas próprias contradições e em 

processo de reprodução presidido por uma dialética de crescimento infinito. Nesse 

último caso, o emprego pode ser alto ou baixo, mas nunca ótimo, já que a noção de 

pleno emprego inerente à teoria econômica de equilíbrio não tem aí qualquer lugar.  

 

Voltando à crise 
 

Quando é adotada ainda a perspectiva da economia de equilíbrio, tal como o faz 

o keynesianismo em geral, a primeira tarefa teórica vem a ser explicar a razão da 

permanência estável do sistema econômico numa situação abaixo do pleno emprego 

postulado. E essa razão pode ser encontrada – mantendo os termos desse tipo de 

teorização – tanto no lado da oferta como no lado da demanda. Como faz análise de 

“curto prazo” e como supõe dado o potencial de produção na conjuntura, a 

macroeconomia keynesiana típica costuma buscar uma explicação para a situação de 

“sub-ótimo” na insuficiência de demanda efetiva.  

Para justificar essa carência, pode se voltar para o consumo e, nesse caso, alude, 

por exemplo, à prevalência de má repartição da renda na economia capitalista em 

consideração; mais frequentemente volta-se para o investimento e, nesse caso, faz 

referência à baixa eficiência marginal do capital (ou seja, à taxa de lucro esperada) em 

relação à taxa de juros prevalecente, à inexistência de boas oportunidades de 

investimento devido ao intervencionismo estatal, à incerteza sobre o futuro que abate o 

ânimo dos capitalistas, etc. Uma característica do keynesianismo, que vem como 

consequência lógica da ruptura do compromisso ideológico como o pleno emprego, é 

que a oferta de dinheiro pode ser concebida como engendrada endogenamente ao 

sistema econômico – o que contradita fortemente uma suposição fundamental da teoria 

quantitativa do dinheiro.  

Um keynesiano radical como Steve Keen explica a recente grande crise do 

capitalismo pelo efeito da expansão e da contração do crédito na demanda efetiva. É 

interessante, por isso, contrastar a sua explicação com a de Richard Duncan. Segundo 

esse autor, “tanto a crise como a alta conjuntural que aparece antes dela são causados 

pelas variações na dívida privada”. Segundo ele ainda, ademais, “esse ponto é 
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veementemente negado [por keynesianos ortodoxos] com base em fundamentos teóricos 

convencionais... mais ele é óbvio segundo os dados empíricos” (Keen, 2012). Posto isto, 

Keen apresenta um gráfico significativo que aqui é mostrado por meio da Figura 6 (o 

qual, é preciso notar, apresenta informação semelhante à contida no gráfico da Figura 

5!) e, com base nele, escreve: 

 

“A causação subjacente a essa correlação é que o dinheiro vem a ser 

criado ‘endogenamente’; quando o setor bancário cria empréstimos, cria 

dinheiro novo que faz crescer a demanda agregada – como argumentaram os 

economistas não ortodoxos de Schumpeter à Minsky. Quando a dívida financia 

investimento genuíno, ela vem a ser um componente necessário numa economia 

capitalista em expansão; ela aumenta no mesmo ritmo do crescimento do PIB, 

gerando lucros modestos para o setor financeiro. Porém, quando financia a 

especulação como os preços dos ativos, ela cresce mais rapidamente do que o 

PIB, produzindo lucros obscenos para o setor financeiro; gera, assim, esquemas 

Ponzi, os quais afetam o crescimento econômico sustentável assim como os 

cânceres afetam o desenvolvimento dos seres vivos” (Keen, 2012).  

 

Figura 6 

Variação da dívida privada e desemprego 

 
Fonte: Steve Keen, 2012. 

     

    Quando é adotada a perspectiva do processo de crescimento contraditório, tal 

como o faz o marxismo, a tarefa teórica fundamental consiste em mostrar como as 

contradições internas ao próprio processo de acumulação de capital engendram as altas 

conjunturais, as crises e, eventualmente, as depressões econômicas. O marxismo que 

permanece fiel à teoria do próprio Marx, para apreendê-las, escora-se sempre nos 

capítulos do livro terceiro de O Capital, onde Marx explica detalhadamente a “lei da 

queda tendencial da taxa de lucro”.  

Essa lei diz que com o desenvolvimento da força produtiva aumenta 

tendencialmente a composição orgânica do capital e que isto representa uma diminuição 

de sua parte variável em relação à sua parte constante. Em decorrência, nas conjunturas 

de alta em que o capital acumula celeremente, tende a sobrevir uma redução da taxa de 

lucro. Se as causas que contrariam essa tendência (por exemplo, o aumento da taxa de 

exploração) se mostram fracas e insuficientes para obstar a queda da taxa de lucro, o 

próprio processo acelerado de acumulação engendra a crise econômica, ou seja, a súbita 

desaceleração da própria acumulação. Nessa perspectiva, o nível do desemprego, seja 



14 

 

ele baixo ou alto, encontra-se determinado pelo próprio processo de acumulação de 

capital.   

O marxismo rigoroso explica, pois, os ciclos e as crises não pela falta de 

demanda efetiva tal como o keynesianismo, mas pela “dinâmica” contraditória da 

própria acumulação de capital. Como diz Marx num trecho famoso, “a verdadeira 

barreira da produção capitalista é o próprio capital”; para ele, pois, “o capital e sua 

autovalorização” aparecem “como ponto de partida e ponto de chegada, como motivo e 

finalidade da produção” (Marx, 1983, p. 189). Desse modo, a produção é apenas 

produção para o próprio capital e não, diversamente, produção que tem por finalidade 

atender as necessidades de consumo da população em geral e, em especial, dos 

trabalhadores assalariados, ou seja, dos produtores de mercadorias. Nesse sentido, a 

própria falta de demanda efetiva que se manifesta especialmente nas recessões e nas 

crises vem a ser, sim, consequência imediata da falta de “animal spirits” dos donos do 

capital; porém, quando examinada de modo mais profundo, descobre-se que ela provém 

de modo mediato do “desânimo” do próprio capital diante da falta de lucros.  

Por um lado, a relação de capital é uma relação social insaciável que tem uma 

enorme fome de novos lucros e que, por isso, se mantém ativa como capital em fluxo, 

ou seja, em processo de valorização; por outro, ela só se mantém enquanto tal à medida 

que conserva os ganhos do passado na forma de capital em estoque, ou seja, como 

capital que foi realizado enquanto tal. A sustentação dessa duplicidade de fins, porém, 

não é tranquila já que a expansão da acumulação, mesmo aumentando a massa dos 

lucros, tende a reduzir a taxa de lucro.  

O marxismo não se espanta nem com a alta correlação entre expansão do crédito 

e expansão do emprego nem com a exacerbação das finanças e da especulação nos 

períodos que antecedem as grandes crises. Ao contrário, explica tudo isso com base na 

dinâmica contraditória da acumulação de capital, prestando atenção especial ao que 

ocorre com a taxa de lucro. A possibilidade da aceleração da acumulação de capital é 

explicada pela reaplicação dos lucros obtidos no passado e pela expansão do crédito que 

anuncia lucros futuros; a possibilidade da recessão e da crise é explicada pela tentativa 

de conservar o capital já acumulado, pela contenção dos investimentos e pela contração 

do crédito. A acumulação de capital pode se excitar a si mesma na perspectiva de lucros 

cada vez maiores. Pode também pode arrefecer se a esperança de lucros declina. O 

capital, valor que se valoriza, pode se tornar superativo e se envolver em grandes 

transformações; pode, também, ficar depressivo, transformando-se num agente muito 

cauteloso.  

Uma comparação final quanto ao modo de explicar a crise recente assim como 

os seus antecedentes históricos permite fechar essa nota. Para discutir a grande crise do 

início século XXI, Michael Roberts apresenta o gráfico contido na Figura 7 (abaixo 

publicado), tecendo então os alguns comentários. Ele apresenta a evolução da taxa de 

lucros nos Estados Unidos, de 1948 a 2011. O período como um todo está subdividido 

em quatro subperíodos com duração aproximada de 15 a 17 anos cada um. O primeiro e 

o terceiro estão marcados no gráfico como períodos de atividade econômica em 

movimento de alta; o segundo e o quarto aparecem aí como períodos de baixa e de crise. 

 No primeiro, conhecido como “idade de ouro” do capitalismo norte-americano, 

a taxa de lucro permanece em nível elevado por diversos anos até que começa a cair; no 

segundo, ela despenca de modo significativo produzindo assim um efeito depressivo na 

atividade econômica desse país. Este período de estagnação e crise não dura para 

sempre: um conjunto de transformações enfeixadas sob o nome de neoliberalismo foi 

capaz de produzir um período de recuperação da acumulação de capital que também 

chegou ao fim. A partir de 1998 inicia-se outro período em que a atividade econômica 



15 

 

se tornou problemática. Essa última quadra, como se sabe, ficou marcada, em primeiro 

lugar, pela crise “ponto com” do ano 2000 e pela crise do “subprime” de 2008. 

Olhando-o como um todo fica caracterizado também como um período de estagnação e 

crise.     

 

Figura 7 

Taxa de lucro nos Estados Unidos  

 
Fonte: Michael Roberts, 2012. 

 

É assim que Michael Roberts, com base na teoria marxiana das crises, explica 

sinteticamente o evolver do capitalismo norte-americano do fim da segunda grande 

guerra até de 2012, ano em que escreve: 

 

“A taxa de lucro está hoje em nível bem abaixo daquele que estava em 

1948. Ela, porém, não se moveu em linha reta. Depois da guerra, manteve-se em 

alto nível na ‘idade de ouro’, entre 1948 e 1965. Este foi o período em que o 

crescimento econômico nos Estados Unidos foi mais rápido. A lucratividade 

caiu consistentemente de 1965 até 1982. O crescimento do PIB tornou-se então 

muito mais lento; ademais, ocorreram as crises de 1974-1975 e de 1980-1982 

nesse período.”  

“Na era denominada de neoliberalismo, de 1982 a 1997, a lucratividade 

cresceu. O capitalismo, então, esforçou-se para por em ação os fatores 

contrariantes à queda da lucratividade, isto é, uma maior exploração da força de 

trabalho norte-americana (queda da parcela salarial); uma maior exploração da 

força de trabalho no exterior (globalização) e o incremento da “especulação” nos 

setores improdutivos (expansão do capital financeiro). O período neoliberal teve 

quedas econômicas menos severas, embora o crescimento econômico tenha sido 

menor do que aquele da ‘idade de ouro’ porque parte dos lucros desviaram-se 

dos investimentos reais.” 

“A lucratividade atingiu um pico em 1997 e, a partir de então, começou a 

declinar. Isto criou as condições para a ‘grande recessão’ de 2008-2009. Essa 

queda – e a ‘longa depressão’ subsequente – está sendo mais severa do que 

qualquer coisa vista depois de 1930 porque o crescimento vultoso das dívidas e 

dos ativos financeiros nas duas décadas anteriores não gerou valor real. Ao 

contrário, promoveu o crescimento de bolhas... Nesse período, o setor financeiro 

improdutivo contribuiu com 40 por cento dos lucros capitalistas.” 

“Finalmente, a bolha de crédito estourou, puxando para baixo o setor 

bancário e, assim, a economia como um todo. O elevado nível de endividamento 
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do setor privado foi agravado, pois o Estado teve de dar suporte aos bancos. Até 

que a dívida excessiva venha a ser eliminada (por desalavancagem), a 

lucratividade não poderá ser restaurada suficientemente para que o investimento 

e o crescimento econômico ressurjam. Na verdade, é provável que uma nova 

crise seja necessária para que o sistema fique limpo do capital (tóxico) morto. 

Até lá, a ‘longa depressão’ vai continuar...” (Roberts, 2012). 

 

Assim, expansão do crédito – e, mais do que isso, tudo aquilo que é chamado de 

financeirização do capitalismo – não é uma excrecência que se sobrepõe a um sistema 

eficaz e tranquilo, mas um produto legítimo do próprio capitalismo (Norfield, 2012). 

 

Arremate final 
 

Na primeira seção desta nota foram apresentadas algumas estatísticas monetárias 

da economia norte-americana nas últimas décadas, principalmente após o final da 

década nos anos 60. Em 1968, como já se mencionou, a emissão do dólar-papel foi 

desvinculada da necessidade de manter uma reserva fracionária em ouro. A partir de 

então, observa-se que ocorreu nessa economia uma enorme expansão da base monetária 

(M0), uma ampliação significativa do dinheiro de crédito (M1) e, finalmente, um 

extraordinário crescimento do montante de crédito – e assim do endividamento privado. 

Ora, essa expansão monetária magnífica foi acompanhada por um declínio das taxas de 

crescimento do PIB norte-americano, tal como se pode ver na tabela abaixo. 

 

 

Crescimento do PIB Real 

Estados Unidos da América do Norte 

Período % média anual 

Década de 1930 1,3 

Década de 1940 5,9 

Década de 1950 4,1 

Década de 1960 4,4 

Década de 1970 3,3 

Década de 1980 3,1 

Década de 1990 3,1 

Década de 2000 2,0 

Fonte: Bureau of Economic Analysis 

 

Isto sugere que a economia norte-americana vem apresentando desde o final da 

década dos anos 60 uma tendência persistente à estagnação, a qual foi contrariada pela 

expansão estimuladora do crédito dirigido não só às empresas, mas também às famílias. 

Apresentou-se, então, na segunda seção desta nota, a explanação de Richard Duncan 

que procura se assenhorear desses fatos históricos principalmente com base na teoria 

quantitativa da moeda desenvolvida por Irving Fisher. Na seção terceira, fez-se a crítica 

dessa perspectiva teórica, mostrando as suas fraquezas e contradições. Na penúltima 

seção, ou seja, na seção precedente a esta, indicou-se como as mesmas evidências 

empíricas podem ser explicadas pelas teorias keynesianas e pelo marxismo. Privilegia-

se nessa exposição o marxismo marxiano em relação ao marxismo keynesiano. Como 

foi mostrado em outro texto, a teoria de Marx é muito mais robusta lógica e 

ontologicamente do que as suas concorrentes, as quais foram desenvolvidas na 

perspectiva do individualismo metodológico, do simultaneismo e do equilibrismo. Pois, 

ela não pensa analiticamente o que está em transformação. Ao contrário, toma o sistema 
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econômico como sistema complexo que se move com base em suas próprias 

contradições (Prado, 2013). 

 

 

 

 

Referências 

 

Duncan, Richard – The new depression – The breakdown of the paper money economy. 

Cingapura: John Wiley & Sons Singapore Pte., 2012. 

Irving, Fisher – The purchasing power of money: its determination and relation to 

credit, interest and crises. New York: The Macmillan, 2012.  

Keen, Steve – The crisis in 1000 words – or less. In: www.debtdeflation.com/blogs;  

“post” de 22 de julho de 2012.  

Norfield, Tony – Derivatives and capitalist markets: the speculative heart of capital. In: 

Historical Materialism, vol. 20 (1), p. 103-132.  

Prado, Eleutério F. S. – A emergência social dos preços. In: Economia (ANPEC), a sair 

em 2013.  

Roberts, Michael – The rate of profit is key. In: www.thenextrecession.wordpress.com; 

“post” de 26 de julho de 2012.  


