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Do próximo desastre econômico 

 

Eleutério F. S. Prado1 

 

O blog One Question, mantido por Cihan Aksan e Jon Bailes, apresenta a cada 
mês uma pergunta crucial para um conjunto de pensadores destacados – economistas, 
sociólogos, cientistas políticos, etc. – solicitando que deem para ela uma resposta breve. 
No mês de janeiro de 2018, a pergunta foi a seguinte: estamos caminhando para outro 
desastre econômico? Ela foi respondida por uma série de autores. Todos eles 
argumentaram em favor de um “sim”, mas nem todos assumiram que o acidente no 
visor da frente seria equivalente ou ainda mais grave do que aquele ocorrido em 2008, 
o qual agora está no retrovisor.  

Destacamos aqui duas para serem aqui traduzidas e brevemente apresentadas. 
Eis que as respostas de Wolfgang Streeck e de Cédric Durand, dentre todas anotadas, 
pareceram as mais interessantes de um ponto de vista crítico. Elas apresentaram o 
futuro econômico possível, o qual está apenas em potência no momento atual, com um 
certo desassombro que faz justiça à boa tradição da crítica da economia política.  

Antes de apresentar os textos desses dois autores faz-se necessário relembrar as 
principais características da crise de 2007-2008, assim como das políticas econômicas 
que antecederam e sucederam a eclosão desse desastre. Ela se anunciou já em 2007 por 
causa da elevação da inadimplência no pagamento das prestações das hipotecas menos 
credíveis (subprime mortgage). Mas eclodiu de fato em setembro de 2008 com a quebra 
do banco de investimento Lehman Brothers. Com epicentro nos Estados Unidos, 
espalhou-se pelo mundo, em particular para a Europa, porque os títulos hipotecários 
securitizados norte-americanos constavam nos ativos dos principais bancos e fundos 
internacionais. Para que o sistema financeiro internacional não ruísse, os bancos 
centrais dos principais países, então, criaram programas maciços de salvamento das 
instituições financeiras à beira da falência. As políticas monetárias e fiscais foram 
ajustadas para impedir o colapso do sistema econômico. 

A crise sobreveio somente em 2007-2008, mas ela foi armada por meio da 
desregulação progressiva do sistema financeiro norte-americano – e do resto do mundo 
– a partir do começo dos 1970 quanto esse país abandonou o padrão dólar-ouro (1971) 
e o Acordo de Bretton-Woods (1973). Um ponto marcante no processo da 
financeirização da economia capitalista nos EUA foi a revogação, em 1999, da Lei Glass-
Steagall que separava os bancos de investimento dos bancos comerciais. Ao longo dos 
anos, criou-se assim um sistema bancário sombra formado pelos bancos de 
investimento, companhias de seguros, fundos hedge, etc., o qual nunca foi bem 
supervisionado pelo banco central dos EUA. A enorme expansão do setor financeiro – 
que representava 2% do PIB em 1945, chegou a 4% em 1980, para atingir a marca de 9% 
em 2010 – foi acompanhada do aumento de sua complexidade e da criação de obscuros 
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instrumentos financeiros. Em consequência, as atividades especulativas acabaram por 
dominar as atividades de financiamento da expansão da produção.  

Imediatamente após a eclosão da crise, o governo do EUA pôs em prática uma 
política de salvamento dos grandes bancos, assim como de empresas consideradas 
cruciais, mediante assistência financeira para evitar que quebrassem e que se iniciasse 
um processo de quebras sucessivas. Após um forte recuo do PIB seguido por uma 
recuperação parcial, seguiu-se um período de estagnação e de crescimento econômico 
rastejante, o qual foi chamado oficialmente de Grande Recessão e que durou pelo 
menos até 2012, mas que, na verdade, foi até 2016 pelo menos. Essa crise, como se 
sabe, não foi apenas da economia norte-americana, mas da economia mundial já que 
durante todo o período do pós-II Guerra a economia capitalista se tornou global como 
nunca o fora antes. Diante dos impactos da crise, também os outros países se utilizaram 
de políticas econômicas excepcionais para conter as piores consequências da crise.  

Para supostamente estimular o sistema econômico – mas, de fato, para 
continuar a salvar o sistema financeiro da ruína – o governo norte-americano fez três 
sucessivas operações de relaxamento monetário (quantitative easing), a primeira ainda 
em novembro de 2008, mas também em 2010 e em 2012. Mediante essas operações, o 
banco central fez compras maciças de ativos seja de títulos do governo ou do próprio 
setor privado, elevando a liquidez dos bancos e reparando, assim, os seus balanços. Ao 
fazê-lo, o banco central produziu uma queda na taxa de juros de curto prazo em direção 
à taxa zero. Como isso permitiu um refinanciamento das dívidas a custo baixo, evitando 
assim o desencadeamento de um desastroso processo deflacionário. Porém, em 
contrapartida, impediu a desalavancagem, isto é, a contração dos montantes das dívidas 
acumuladas no passado, de tal modo que a soma das dívidas privadas e públicas 
continuou crescendo. Ora, essa situação só é sustentável se a taxas juros permanecem 
próximas de zero.  

Sob a perspectiva do endividamento, a situação da economia capitalista no 
mundo como um todo não é (grosso modo) diferente daquela observada nos Estados 
Unidos. A figura em sequência foi retirada do 87º relatório anual do BIS (Bank for 
International Settlements) de 2017. Aí, indicando que a economia mundial está presa 
numa armadilha, ela aparece como o seguinte título: “as taxas de juros afundam 
enquanto a dívida global não para de subir”. A situação mostrada pelas tendências 
divergentes das variáveis expostas nessa figura (soma das dívidas das empresas não 
financeiras e do setor público, assim com indicadores das taxas de retorno do capital de 
finanças) está implícita nas respostas de Wolfgang Streeck e de Cédric Durand. 
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Na postagem do One Question, Wolfgang Streeck é apresentado como professor 
emérito de sociologia que, de 1995 a 2014, foi diretor do Instituto Max Planck para o 
Estudo das Sociedades, instalado em Colônia, na Alemanha. Em sua resposta, ele faz, 
primeiro, um brevíssimo resumo de suas investigações no livro Buying Time – The 
delayed crisis of democratic capitalism (Londres: Verso em 2014), para depois anunciar, 
também de modo impressionista, o risco que atualmente corre a sociedade ocidental 
em virtude da desmedida atual do capital de finanças. Note-se apenas que a sua tese aí 
apenas mostrada é consistente com aquela sustentada longamente em seu último livro: 
How will capitalism end? Essays on a Falling System (Londres: Verso, 2016).  

Cédric Durand, por sua vez, é apresentado como um professor de economia da 
Universidade de Paris que publicou recentemente um livro sobre o tema da 
financeirização da economia capitalista contemporânea: Fictitious Capital: How Finance 
is Appropriating Our Future (Londres: Verso, 2017). Como já indica o título desse livro, 
Durand apreende esse fenômeno principalmente da perspectiva do Livro III de O capital. 
A sua tese é que a desmedida do capital de finanças decorre de uma tendência 
endógena do modo de produção quando claudica historicamente a acumulação de 
capital industrial, do capital que comanda a produção de valor e de mais-valor. Mas que 
foi também propelida pelo fetiche da mercadoria que lhe é inerente: trata-se de capital 
de empréstimo e, como tal, fictício, que não tem e não gera valor, mas que parece que 
o faz já que consegue colher rendimentos (juros, dividendos, ganhos do fundador, etc.). 

Postos essas anotações sobre a crise de 2007-2008, assim como essas duas 
curtas apresentações dos dois autores, seguem-se as traduções de suas respostas: 

 

A resposta de Wolfgang Streeck 

 

Eu não sou um profeta. Mas como não há capitalismo sem desastres ocasionais, 
então, é certo que estamos a caminho de outro. A inflação na década de 1970 acabou 
num retorno ao "dinheiro saudável", em 1980, o qual gerou desindustrialização e alto 
desemprego; isto ocorreu junto com cortes de impostos para os ricos, o que produziu o 
crescimento da dívida pública. Quando esta se tornou muito alta, tornou-se necessário 
fazer uma consolidação fiscal na década de 1990. Por razões macroeconômicas e 
políticas, seguiu-se uma desregulamentação do mercado de capitais acompanhada pela 
elevação da dívida familiar privada, o que gerou o desastre de 2008. 

 Agora, quase uma década depois, a dívida pública é maior do que nunca, assim 
como a dívida privada; o volume de dinheiro global vem aumentando constantemente 
há décadas; e os bancos centrais estão produzindo dinheiro como se não houvesse 
amanhã; compram, assim, todo tipo de dívidas com dinheiro "tirado do ar", o que é 
chamado de “relaxamento quantitativo” (quantitative easing). Todos sabem que isso 
não pode durar para sempre, mas ninguém ainda descobriu como isso vai acabar; o 
mesmo ocorre com as dívidas pública e privada, assim como com a oferta de dinheiro. 
Algo vai acontecer, presumivelmente em breve, e não vai ser agradável. 
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A resposta de Cédric Durand 

 

Dez anos se passaram desde o início da grande crise financeira e, na superfície, 
as águas permanecem calmas. Nos Estados Unidos, os opulentos mercados de ações 
celebraram o advento da administração Donald Trump com um ganho de 12%. O Federal 
Reserve se sente confiante o suficiente para começar a normalizar a sua política 
monetária. Anunciou já uma série de aumentos nas taxas de juros, assim como uma 
redução do saldo dos títulos comprados em 4,5 bilhões de dólares. 

 Na Europa, a incerteza permanece alta, mas a escolha de um ex-banqueiro 
como chefe de estado na tumultuada França é a cereja do bolo para os investidores 
gulosos, sem complexo de culpa. Eles já adotaram o entusiasmado humor de seus 
homólogos americanos. Do ponto de vista dos mercados acionários, as feridas da crise 
financeira foram corrigidas e os investidores apostam, agora, na próxima expansão. 

Mas, no fundo, nem tudo é tão bonito. Longe de terem sido resolvidas, as 
contradições subjacentes que causaram o colapso financeiro de 2008 foram reforçadas 
nos últimos anos. Para além da atual calma enganosa, há uma mudança tectônica 
sociopolítica em curso. Espera-se que um pequeno incidente desencadeie uma nova 
onda de turbulência financeira e, com ela, apareça uma lacuna histórica importante. 

 A crise de 2008 foi interrompida – felizmente! As pessoas comuns sofreram muito, mas as 

intervenções dos governos e dos bancos centrais conseguiram evitar um completo colapso do 

sistema econômico. Ao fazê-lo, eles não só impediram o desaparecimento de muitas 

demandas financeiras insustentáveis, mas também abriram o caminho para aumentar ainda 

mais o risco financeiro. 

Na verdade, à medida que a gestão estatal aborta com sucesso as catástrofes 
financeiras, os investidores assumem riscos adicionais. Passam a confiar na capacidade 
dos governos de salvá-los novamente no momento em que algo de ruim vier a acontecer 
de novo. Enquanto isso, os reguladores, que já não confiam muito em si mesmos, não 
são nem suficientemente fortes, nem estão bem determinados para conter o apetite 
por inovações financeiras arriscadas. 

Tudo isso gera uma tomada de risco muito maior por parte dos investidores 
privados. Ora, por que eles deveriam ser prudentes já que há pouca regulamentação e 
pouca supervisão? Tem-se, pois, os principais ingredientes para que um terremoto ainda 
mais violento possa ocorrer no futuro. Esta é a principal lição que o grande economista 
pós-keynesiano, Hyman Minsky, nos legou; ela foi brevemente lembrada no auge da 
crise, mas agora já foi esquecida de novo. As finanças privadas, que foram resgatadas 
com dinheiro público, estão agora fortes de novo para forçar as autoridades norte-
americanas a reverter a tímida regulamentação imposta nos anos do governo Obama. 
Elas querem também convencer a Comissão Europeia a promover a securitização das 
dívidas, algo que foi responsável pela ruína de 2008. 

A ilusão de que os ativos financeiros podem criar valor “assim como as pereiras 
tem capacidade de produzir peras” é hoje em dia muito mais vívida do que nos tempos 
de Marx. Essa fetichização das finanças e seu empoderamento são as razões pelas quais, 
depois de 2008, a via principal para reverter o perigo de uma espiral de deflação das 
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dívidas foi um enorme estímulo monetário. Conforme reconheceu Claudio Borio, figura 
proeminente no Bank of International Settlement, as economias ricas tornaram-se 
viciadas em taxas de juros baixas; ademais, os bancos centrais aumentaram 
drasticamente a dose da droga nos últimos anos, pois mantiveram as taxas de juros 
próximas ou mesmo inferiores a zero, implementando também programas de compras 
de ativos. 

O resultado desta sequência de ações criou uma dinâmica escandalosamente 
insustentável: por um lado, a fragilidade financeira está crescendo novamente, 
notadamente por causa da dívida corporativa excessiva nos EUA, da persistente 
fragilidade bancária na Europa e da sobrevalorização nos mercados de ações. Na 
economia real, esse estímulo monetário não gerou grandes resultados: as taxas de 
crescimento têm sido anêmicas, o subemprego continua endêmico, a produtividade 
mantém-se lenta e os investimentos dificilmente são suficientes para evitar uma 
involução produtiva em todo o mundo desenvolvido. 

Parece, então, que não há recuperação, mas apenas uma renovação da 
assertividade financeira, respaldada por políticas que lhe são altamente favoráveis. As 
formas elementares de capital financeiro – a capitalização em bolsa, o crédito ao setor 
privado não financeiro e a dívida pública – representam atualmente mais de 350% do 
PIB em média nos principais países de alta renda em comparação com 150% no início 
dos anos oitenta – e 330% antes da crise. Para serem sustentáveis, os valores dessas 
demandas financeiras exigem que os rendimentos financeiros esperados se mantenham 
baixos durante um bom tempo: eis que a dívida deve ser honrada, os juros pagos e os 
dividendos desembolsados. 

Mas como isso pode ocorrer em economias estagnadas? A primeira possibilidade 
consiste em aumentar o investimento do tipo Ponzi: enquanto as dívidas puderem se 
expandir, tudo se moverá de forma suave. Mas isso coloca os bancos centrais num 
impasse. Se voltarem a praticar as políticas monetárias usuais, desencadearão uma 
recessão o que agravará as dificuldades financeiras. O fato de que as taxas de juros de 
longo prazo nos EUA estarem ainda tendendo a cair apesar das elevações feitas 
recentemente pelo Federal Reserve, indica que os mercados não acreditam em uma 
normalização da política monetária. No entanto, se os bancos centrais não avançarem 
nessa direção, os desequilíbrios financeiros continuarão a aumentar, favorecendo a má 
alocação de recursos e, assim, aumentando a amplitude do próximo desastre 
econômico.  

De fato, quando essa sobrevida acabar, o que certamente acontecerá, verá a 
economia global, usando um termo de Freud, o retorno do reprimido? Como ele seria? 
Voltará a exploração intensiva do trabalho para criar mais-valor e, assim, sustentar a 
renda financeira? Ora, este capital de finanças ou “fictício” já deixou de ser um fator 
dinâmico de acumulação; tornou-se nesse entretempo um peso morto para o processo 
de reprodução social. A hegemonia financeira vestiu o uniforme liberal, mas de fato 
capturou a soberania do Estado para espremer melhor o corpo social e assim colher 
mais e mais benefícios. A hegemonia financeira tem conseguido sobreviver por alguns 
anos sob os cuidados dessa terapia intensiva – porém, agora, está chegando a hora do 
desenlace.  
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O próximo desastre não será uma repetição de 2008; pois, desta vez, diante do 
risco de uma crise monetária total, a credibilidade dos bancos centrais estará em jogo. 
Diante deste desdobramento previsível dos eventos, já deveria ficar claro que as 
finanças do setor privado não poderão ser salvas novamente. Eis que as reivindicações 
financeiras delirantes dos mais ricos sobre o trabalho do resto, ou seja, de todos nós, 
não poderão ser mais validadas pela intervenção dos governos. Em vez disso, chegará o 
momento de colocar na agenda a socialização dos bancos, o jubileu de dívidas, a pensão 
universal, a educação e os sistemas de saúde, o planejamento dos investimentos 
ecológicos e os dados abertos.  

Liberar as nossas sociedades do vínculo com a temporalidade financeira exigirá 
novas capacidades para refazer o futuro.   


