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A crise anunciada. 
 

“A crise  consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo 

não consegue nascer. Nesse interregno uma grande variedade de sintomas 

mórbidos aparece.” 

 Gramsci 
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As origens da crise. 
 
  
 Alguns, mesmo de esquerda pensaram, ao menos de início, que a crise do 
sub prime, rapidamente transmudada em crise financeira mundial,  fosse algo descolado, 
isolado, de um processo histórico revelador da crise sistêmica do capitalismo em geral e 
da economia estado-unidense  em particular. Não se está diante de uma simples “bolha” 
da especulação global, mas de verdadeira infecção disseminada.  
 
 Para nós comunistas, o conhecimento dessa crise é fundamental para, não 
só sabermos das vulnerabilidades do capitalismo na atualidade, como também nos 
permitir estabelecer estratégias e táticas pertinentes de combate ao imperialismo.  
 
 É preciso notar que as crises anteriores (Rússia, Ásia, México, Japão, etc.) 
se deram, por assim dizer, na periferia do sistema. A crise, agora, atinge o centro do 
capitalismo.  
 
 É preciso apontar, também, que a crise manifestada inicialmente como 
meramente financeira, decorre da economia real e tende a se transformar em crise 
política, pela invisibilidade de alternativas dos agentes políticos em indicar mudanças de 
rumo. 
 
 O presente trabalho busca explicar, primeiramente, o caráter histórico 
dessa convulsão, sua gênese e desenvolvimento, e, talvez pretensiosamente, sinalizar 
bandeiras de luta.  

 Comecemos, recuando 64 anos no tempo para nos situarmos em julho de 
1944, na localidade de Bretton Woods, New Hampshire, nos Estados Unidos da América 
do Norte. Para esse local foram convocadas 44 nações para discutir estratégias 
econômicas e financeiras para o período posterior à 2ª Guerra Mundial, cujo fim já se 
vislumbrava no horizonte histórico. Os participantes têm presente, ainda, na memória, o 
crash de 1929 e a “grande depressão” dos anos 30 que gerou desemprego e miséria (nos 
EUA, em 1933, a taxa de desemprego atingiu 24,9% e a megalópole nova-iorquina era 
tomada por filas gigantescas de pessoas em busca de um prato de sopa rala. 

 Pretendia-se a reconstrução econômica européia e a estabilidade monetária 
no pós-guerra. As conversações prosseguiram até o dia 22, quando se aprovou, por 
unanimidade, a proposta de criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e um Banco 
para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD). 
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 No início de 1945, o FMI e o BIRD começaram a operar quando a guerra 
caminhava para seu desfecho. 

 O problema básico de Bretton Woods era a restauração do comércio entre 
as nações para facilitar a reconstrução da infra-estrutura econômica da Europa 
devastada pela guerra. 

 O fulcro do sistema que se inaugurava foi a fixação da paridade cambial. 
As taxas de câmbio deveriam ser mudadas em relação ao ouro ou ao dólar em último 
caso e, somente, quando todas as medidas de política nacional tivessem malogrado. 
Após a guerra, houve um acordo para que o valor da libra esterlina, do franco francês, 
da coroa sueca, da lira italiana e, após 1948, do marco alemão, fosse fixado, mais ou 
menos permanentemente, ao par do dólar norte-americano. Investimentos de longo prazo 
e relações comerciais somente poderiam prosperar num ambiente de estabilidade 
cambial. Riscos de dramáticas perdas cambiais eram inexistentes nas regras  antigas de 
Bretton Woods. 

 Em contraposição, o dólar norte-americano era fixado, ou melhor, era 
congelado, em relação a uma dada quantidade de ouro; ou seja, uma onça de ouro 
(equivalente a 31,1034 g)  valia 35 dólares. O propósito era encorajar os outros governos 
a não desvalorizar suas moedas, simplesmente imprimindo mais papel e operando 
déficits colossais, pecado tentador no pós-guerra imediato, adiando assim a tão almejada 
estabilidade. Além do mais, a garantia do câmbio fixo acelerava a retomada do comércio 
internacional o mais breve possível. 

 O papel do dólar em Bretton Woods era único por diversas razões em 1945. 
Naquele momento, os EEUU possuíam a moeda mais robusta, ancorada na então mais 
produtiva economia, e que possuía um brutal lastro de ouro para apoiar sua moeda, 
equivalente a 65% da reserva mundial. As reservas européias de ouro eram as mais 
baixas, pois tinham sido sangradas pelos custos da guerra. 

 Mediante esse padrão de Bretton Woods, o dólar era um substituto 
aceitável para as reservas dos Bancos Centrais. A um Banco Central de um país, filiado 
ao FMI, era permitido emitir moeda numa taxa definida pelas suas reservas tanto em 
ouro quanto em dólar. Objetivava-se para as economias européias ocidentais, após a 
guerra, uma rápida reconstrução para opor-se ao avanço comunista do Leste Europeu. 
Assim, o Banco Mundial foi criado como o veículo para estender os empréstimos de 
reconstrução em dólar para os governos da Europa Ocidental. Após o acordo de 1944 de 
Bretton Woods, seguiu-se o Plano Marshall e a criação da OECD com o começo da 
Guerra Fria. 

 O dólar funcionou durante um quarto de século, até o final da década de 
60, como um substituto para o ouro.  

 O controle sobre um membro do FMI, sob o sistema de Bretton Woods, que 
tentasse desvalorizar sua moeda imprimindo  dinheiro em seu país, era rigoroso já que 
esta atitude deveria ser a última regra. Nos últimos tempos o FMI vinha atuando como 
uma polícia de uma suposta austeridade mundial. E, hoje, diante do colapso neoliberal, 
o FMI está desacreditado. 

 O sistema global, em suma, que se desenvolveu e cresceu desde o advento 
de Bretton Woods, mantinha uma única estrutura dinâmica; ou seja, os EEUU eram o 
único pólo central gerenciando estrategicamente seus mercados de capitais e de bens 
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não-controlados. Europa e Japão, cujos capitais tinham sido destruídos pela guerra, 
constituíam os emergentes países periféricos de então, num certo sentido símile com os 
emergentes de hoje.  

 Até aproximadamente 1958, quando as moedas européias começaram a se 
tornar conversíveis, o problema fundamental para a reconstrução econômica e para o 
comércio, na Europa Ocidental, era a escassez de dólar. Como corolário, sob o sistema 
de paridade de Bretton Woods, com o dólar como moeda central de reserva, uma 
desvalorização unilateral do mesmo pelos EEUU era impensável. No final dos anos 60, a 
regra proibindo a desvalorização do dólar tornara-se um fator central no começo da 
quebra do sistema de Bretton Woods. 

 Em 1958, o marco, a libra, o franco e outras moedas se tornaram 
plenamente conversíveis, não só para os Bancos Centrais, mas também para as 
transações entre os negócios privados. 

 Sob as regras de Bretton Woods, os bancos centrais dos países-membros 
do FMI podiam tomar os dólares que tivessem acumulado e trocá-los por ouro na 
Reserva Federal de Nova Iorque. As barras de ouro permaneciam fisicamente, contudo, 
em Nova Iorque, mas o ouro era creditado e registrado, para a conta do respectivo banco 
central membro. Antes de 1965, o montante de tais transações era relativamente 
pequeno. 

 Depois surgiram atritos gerados pelos déficits internacionais dos Estados 
Unidos dos anos 60 seguidos pela denúncia do presidente francês Charles De Gaulle, do 
"privilégio exorbitante" usado pelos EUA para imprimir os dólares que permitiam que as 
companhias norte-americanas comprassem companhias européias.  

 No começo de 1965, a França, prevendo a inflação americana como 
decorrência dos déficits orçamentários dos EUA, mudou sua política em relação a suas 
reservas cambiais. Ao invés de aplicar o seu saldo de dólares em títulos do Tesouro 
Americano, como era comum, os Bancos Centrais europeus, primeiramente o Banco de 
França, e em seguida o Banco da Inglaterra, começaram a pedir a troca de seus dólares 
por ouro na Reserva Federal, pela primeira vez em quantias avassaladoras. 

 Em 4 de fevereiro de 1965, o governo francês pediu a troca do padrão 
ouro/dólar estabelecido em Bretton Woods e o retorno ao padrão ouro puro do século 
XIX. Por esta época, o Banco de França tinha acumulado imensas reservas de ouro e 
estava numa posição excelente como negociador exigente. De Gaulle propunha um novo 
sistema numa inquestionável base monetária que não carregasse a estampa de nenhum 
país em particular.  

 Os EEUU argumentaram, veementemente, contra a proposta francesa que 
propunha uma grande reavaliação do preço do ouro monetário, em torno de 100%. Isso 
permitiria aos americanos recomprar suas reservas de dólares nos bancos centrais 
europeus com ouro, como também estabelecer um preço alto o suficiente para encorajar 
o incremento da mineração do ouro ao redor do mundo. 

 Washington argumentou que uma desvalorização do dólar em torno de 
100% desestabilizaria todo o sistema de comércio mundial. Além do mais, o imenso 
incremento no preço oficial do ouro teria enormes conseqüências na condução da Guerra 
Fria. O maior beneficiário, além da África do Sul, seria a União Soviética, o segundo 
maior produtor mundial de ouro. Os soviéticos poderiam vender seu ouro, com enormes 
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lucros, para financiar a importação de tecnologia, para modernizar sua economia, 
sistemas de armas, etc. 

 A França não se impressionou com a arenga americana. De Gaulle 
ordenou imediatamente a conversão de 300 milhões de dólares, uma soma considerável 
naquela época, trocada pelo Banco de França na Reserva Federal de Nova Iorque. Daí em 
diante, a França começou a trocar mensalmente seus dólares por ouro norte-americano. 
Outros bancos centrais seguiram as pegadas francesas. Não, porém, tão agressivamente. 

 A guerra do Vietnã, também na década dos 60, foi outro petardo contra o 
sistema implantado desde Bretton Woods. Houve grandes déficits públicos, usados para 
financiar os custos de uma guerra impopular. Sem impor novos impostos, pois também 
seriam impopularíssimos, ano após ano, os bancos centrais europeus acumularam 
imensos montantes de dólares, na época, chamados de "Eurodólar". 

 Outro complicador da década foram os déficits crônicos do balanço de 
pagamentos inglês, fato que culminou com a desvalorização da libra em 14%, em 
novembro de 1967. Este colapso da libra e a sua desvalorização unilateral trouxeram 
então, à tona, as fraturas de base do câmbio fixo de Bretton Woods e, por decorrência, o 
problema do dólar claudicante. 

 No final de 1967, a inflação norte-americana, causada principalmente 
pelas despesas colossais advindas da guerra do Vietnã e os déficits crônicos no balanço 
de pagamentos, cresceram dramaticamente. As economias da Alemanha, do Japão e da 
França, pelo contrário, estavam experimentando um "boom" nas suas exportações e 
apresentavam superávits nos seus balanços de pagamento. 

 À luz destes fatos, os especuladores começaram a comprar somas imensas 
de ouro na bolsa de Londres e a trocar seus fundos em dólares por marcos e francos. Já 
farejavam que o dólar deveria sofrer uma desvalorização frente ao ouro e as principais 
moedas européias. 

 As dez principais economias industriais do ocidente, lideradas pelos EEUU, 
concordaram, a partir de 1963, em colocar as reservas de ouro num consórcio para 
sustentar a paridade estabelecida por Bretton Woods, vendendo, quando necessário, 
suas reservas de ouro desse consórcio no mercado de Londres. Entretanto, quanto mais 
ouro era ofertado em Londres, mais os especuladores compravam, sinalizando que o 
câmbio fixo de Bretton Woods estava nos estertores finais. Em junho de 67, De Gaulle, 
unilateralmente, retirou a França do consórcio de ouro de Londres, enfraquecendo-o 
significativamente. 

 Durante um período de seis meses, de outubro de 67 até a desvalorização 
da libra em abril de 68, os países aderentes àquele sindicato de ouro foram forçados a 
vender algo em torno de 3,5 bilhões de dólares em ouro, para acalmar os especuladores 
que aguardavam a quebra do sistema de Bretton Woods. Isto significou que os EEUU 
perderam 20% de suas reservas de ouro. Finalmente, em março de 68, o pool de ouro 
oficial foi dissolvido, começando assim a flutuação esquizofrênica da compra e venda de 
ouro, pois, enquanto o mercado privado se tornava livre, os bancos centrais ainda 
mantinham a paridade dos 35 dólares por onça. 

 No final de 69, a economia americana ingressou numa brutal recessão.  
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 A esse respeito, vale recordar um historiador americano, portanto 
insuspeito, Paul Kennedy. Em seu livro “Ascensão e Queda das Grandes Potências”, (ed. 
Campus, 1988, págs. 498/500) apresenta aquilo que se pode chamar de sintomatologia 
da brutal recessão. Destaca o declínio  industrial do país em relação a seus parceiros e 
que, por exemplo, os produtos de alta tecnologia caíram de 27 bilhões de dólares em 
1980 para  apenas 4 bilhões em 1985. Também a produção agrícola se encontrava em 
declínio, diante do investimento que os americanos realizaram, na década de 70, nos 
países do chamado Terceiro Mundo,  visando a investigação científica para uma maior 
produção de alimentos. É que os americanos previam uma grande escassez de alimentos 
e, ao contrário da expectativa, ocorreu uma superprodução dos mesmos, passando os 
produtos americanos a competir  com os produzidos pelo  Terceiro Mundo e com os da 
Comunidade Econômica Européia, graças aos incentivos que essa entidade realiza, 
visando a manutenção dos preços agrícolas. A superprodução e a competitividade 
internacional desses produtos levaram à redução dos preços agrícolas, diminuindo as 
exportações americanas.  Em 1985, os EUA enfrentavam um déficit de 160 bilhões de 
dólares em sua balança comercial que  se repetiu ano a ano, agravando-se. A forma de 
cobrir o déficit foi e é  a importação, cada vez maior, de capitais, o que acabou 
transformando os EUA da situação de maior credor para a de maior devedor mundial. 
Estima que a dívida americana chegaria à aterrorizante casa dos “13 trilhões de dólares 
no ano 2000 (14 vezes maior do que em 1980)” e os pagamentos dos serviços dessa 
dívida montariam, a partir do ano 2000,  “a 1,5 trilhão de dólares (29 vezes maior do que 
em 1980)”. 

 Em 1970, a administração Nixon e a Reserva Federal afrouxaram a política 
monetária com taxas de juros mais amenas para estimular o crescimento doméstico. Em 
1971, como a recessão piorava e Nixon se via frente a uma difícil campanha para sua 
reeleição, a inflação e o dinheiro fácil da Reserva Federal foram incrementados por 
pressão da Casa Branca. O presidente necessitava, para sua reeleição em 72, de baixas 
taxas de juros e do aumento do suprimento de dinheiro para estimular uma economia 
cambaleante. 

 O torrencial fluxo de dinheiro levou a uma fuga de fundos de curto prazo 
para fora dos EEUU. Esta fuga de capitais alcançou 6.5 bilhões de dólares em 1970 e 
atingiu a cifra alarmante de 20 bilhões em 71. O déficit orçamentário seguiu as mesmas 
pegadas: 10 bilhões em 70 e 30 bilhões em 71. O custo da reeleição estava se tornando 
alucinante. 

 Assim, em agosto de 71, as reservas oficiais de ouro dos EEUU caíram pela 
metade das de 58. Algo mais alarmante, contudo, estava por vir, pois para cobrir os 
passivos externos dos EEUU, as reservas representavam somente 25% do total das 
futuras exigências sobre o ouro americano pelos bancos centrais estrangeiros 
abarrotados de dólares. Teoricamente, se todos os bancos centrais exigissem ouro pelas 
suas reservas de dólares, os EEUU quebrariam. Era o começo da débâcle da paridade de 
Bretton Woods. Não foi “decretada” a falência dos EUA, nessa ocasião, pelas 
conseqüências que trariam a todo o sistema. 

 Para evitar novos ataques às reservas de ouro norte-americanas, Nixon 
num domingo - 15 de agosto de 1971, anunciou a um mundo estarrecido que a Reserva 
Federal dos EEUU não honraria suas obrigações, baseadas no Tratado de Bretton 
Woods, de trocar dólares por ouro. Foi o maior calote internacional. A medida fazia parte 
de um Novo Programa Econômico, que incluía um congelamento de preços e salários, 
uma sobrecarga de 10% nas importações e cortes em impostos, ao mesmo tempo, 
deveria controlar a inflação e o déficit na balança de pagamento dos EUA.  
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 Em 1973, o sistema de livre flutuação de moeda, oficialmente, tomou o 
lugar do sistema de Bretton Woods. O ouro tinha sido escorraçado do sistema monetário. 

 Os mesmos déficits que acabaram com as taxas de câmbio fixas de Bretton 
Wods, como se viu, estão na raiz da crise atual. Em seguida, as duas crises do petróleo 
dos anos 70 produziram as tentativas de reciclar os petro-dólares que resultaram em 
novas crises de dívida dos anos 80. Uma nova geração de problemas apareceu com o fim 
da União Soviética no começo da década de 90, que coincide com a proliferação 
desmesurada de ativos financeiros, ou seja, a bolha financeira que, hoje, a todos envolve. 
A quebra do peso mexicano e o socorro internacional em 1995, bem como as crises 
asiáticas são sub-produtos dessa expansão financeira incontrolável, começando com o 
colapso da bolha japonesa em 1990 e as dificuldades da Tailândia, Coréia, Indonésia, 
Malásia, Rússia e Brasil. 

 Uma vez entendido o colapso de Bretton Woods fica mais fácil analisar a 
crise monetária e financeira que o mundo vive nos últimos meses. 

 Um espectro ronda o mundo: o fantasma da crise financeira. Os tigres 
asiáticos e o Japão, que até há alguns anos atrás encantavam o mundo com suas 
performances de crescimento econômico e recordes de exportação, a partir de julho de 
1997 - quando o baht, a moeda tailandesa, despencou desvalorizando-se em 25% - 
perderam o seu encanto e mergulharam o mundo numa profunda crise financeira. A 
crise veio em ondas sucessivas: Hong Kong, Malásia, Coréia, Filipinas, Indonésia, e o 
Japão balançaram. 

 As dificuldades do Japão começaram com a alta do iene e com a abertura 
de seus mercados financeiros, ambos acelerados nos anos oitenta.  

 Com o "choque Nixon", o Secretário do Tesouro John Connally exigiu uma 
valorização de 20% do iene. Depois de pechinchar bastante, o governo japonês 
concordou com uma redução de 16,9%, ao mesmo tempo em que a classificava como "o 
maior choque econômico que o Japão experimentava desde o fim da Segunda Guerra 
Mundial". 

 A crise japonesa atingiu um primeiro tremor em abril/98, quando o mundo 
começou a tomar conhecimento dos empréstimos podres dos bancos japoneses.  

 A crise do sudeste asiático atingiu os EEUU de diversas maneiras, uma, de 
importância fundamental. O governo e o sistema monetário norte-americanos possuem 
uma crescente vulnerabilidade estratégica, pois 40% dos seus Títulos do Tesouro foram 
comprados por governos estrangeiros. Segundo estatística do Departamento do Tesouro 
de agosto de 1997, os EEUU têm 3,401 trilhões de dólares no mercado, sendo que 1,279 
trilhão, em mãos de governos estrangeiros. Na carteira de títulos internacional, o Japão 
era, então, o maior detentor de títulos do Tesouro com mais de 370 bilhões de dólares 
(170 bilhões com o Banco do Japão e 200 bilhões com os outros bancos japoneses) ou 
seja, algo em torno de 30% dos títulos norte-americanos em mãos estrangeiras são 
japoneses. Na hipótese de uma crise financeira no Japão, este se verá forçado a buscar 
liquidez no sistema internacional. Assim, os títulos norte-americanos serão os primeiros 
a serem vendidos e, é sabido por todos, que nem o mercado internacional nem os EEUU 
terão capacidade de absorver tal quantidade de títulos. Outro fator que amplifica a crise 
é o fato de os bancos japoneses terem emprestado mais de 200 bilhões de dólares para a 
sua área de influência no Sudeste Asiático. A Coréia deve também mais de 200 bilhões 
sendo que 75% vencem em curto prazo. Qualquer desarranjo no sudeste asiático torna o 
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Japão, num primeiro momento, o maior perdedor e a crise poderá vir em ondas 
sucessivas até engolfar todo o mundo. 

 
O esgotamento do modelo industrial. 
 
 
  Tomando, como referencial teórico, a teoria marxista das crises, seja para 
negá-la, seja para afirmá-la, alguns economistas modernos (Michel Aglietta, A. Liepietz, 
David Gordon e outros) concluem que para se analisar um modelo de desenvolvimento 
tem de se levar em conta três elementos: 1) o paradigma tecnológico que trata dos 
princípios gerais que governam a evolução dos princípios da organização do trabalho, 2) 
o regime de acumulação que compatibiliza as normas de produção e uso do produto 
social para um determinado período, e, 3) o modo de regulação que ajusta os 
comportamentos contraditórios dos agentes individuais aos princípios gerais do regime 
de acumulação.  
 
 Segundo esses economistas, ocorrendo uma desarmonia entre esses três 
elementos, tem-se a crise econômica.  
 
 Nos finais da década de 60 torna-se clara a erosão do modelo industrial. 
 
 O paradigma do modelo industrial em erosão é o fordismo e o seu modo de 
regulação são as políticas keynesianas (que podem ser resumidas pela intervenção do 
Estado na economia).  
 
 Segundo Aglietta, o fordismo é "uma superação do Taylorismo, portanto designa um 

conjunto de importantes transformações do processo do trabalho assalariado que originam a formação de 

uma norma social de consumo e tendem a institucionalizar a luta econômica de classes na negociação 

coletiva".  
 
                             Ademais, o fordismo "caracteriza um novo estágio de regulação do capitalismo, o de 

regime de acumulação intensiva, no qual a classe capitalista tenciona gerenciar a reprodução global da 

força de trabalho assalariada, através da intima articulação das relações de produção com as mercantis, 

através das quais os trabalhadores assalariados adquirem seus meios de consumo. O fordismo é, pois, o 

principio de uma articulação do processo de produção e do modo de consumo que instaura a produção em 

massa, chave da universalização do trabalho assalariado. (...) O processo de trabalho característico do 

fordismo é a cadeia de produção semiautomática".  
 
 As políticas keynesianas surgem em virtude da necessidade, de um lado, 
de criar um modo de regulação adaptável ao padrão tecnológico (o fordismo) para 
garantir o regime de acumulação e, por outro lado, como uma forma para enfrentar a 
ameaça revolucionária mundial a partir de 1917. 
 
 Surge, então, no cenário das idéias econômicas a doutrina do "welfare 
state" (estado do bem-estar-social), posta em prática nos EUA a partir do "New Deal" do 
governo F. D. Roosevelt e, em alguns paises da Europa, após a 2ª Guerra Mundial. Tal 
doutrina consistia, em síntese, na criação de instituições de práticas estatais variáveis 
que implicavam em garantir certa participação política às massas e em melhoria de nível 
econômico, como a participação no lucro das empresas, criação de planos habitacionais 
populares, planos abrangentes de saúde e educação, seguro-desemprego, etc. 
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 Em conseqüência da aplicação dessa doutrina, surgiram dois fenômenos 
marcantes: 1) um desenvolvimento amplo e sem precedentes que favoreceu todas as 
economias capitalistas avançadas e em países, como o Brasil, a busca do 
desenvolvimento econômico via estado; 2) a transformação do padrão da luta de classes, 
conduzindo a um conflito de tipo economicista, afastando-se do padrão revolucionário. 
Ou seja, essa visão das funções do Estado pressupunha e efetivava uma aliança entre as 
classes, pois cada classe tinha de levar em consideração os interesses de outra classe. 
Assim, os operários tinham de levar em consideração a lucratividade dos padrões porque 
somente um determinado nível de lucro, e de razoável reinvestimento desse lucro, 
garantiria o emprego atual e futuro, bem como o aumento da renda direta. Os patrões, 
por sua vez, garantiriam, pelo reinvestimento do lucro, a renda direta do operário e, pelo 
recolhimento  de tributos que financiariam programas sociais, o Estado garantiria a 
renda indireta.   
 
 Mas como já se disse, na década de 60 começou a erosão do modelo de 
industrialização, pois tanto o padrão tecnológico quanto o modo de regulação não mais 
garantiam o regime de acumulação. E isso se verificou porque a produtividade diminuía 
em virtude de uma queda na lucratividade que levava, por sua vez, a uma queda na taxa 
de acumulação. 
 
 A reação inicial se dá via internacionalização da produção, procurando-se, 
nos países periféricos, mão de obra barata para garantir a margem de lucratividade (é a 
época da exportação de montadoras, fábricas, etc.). 
 
 Na década de 70, há uma grande estagnação de consumo, uma crise de 
demanda, agravada pelo choque dos preços do petróleo. Para garantir, em conseqüência, 
o regime de acumulação faz-se mister alterar o padrão tecnológico para poder retirar um 
maior volume de lucro, no menor tempo possível. Em virtude dessa necessidade de 
concentração e especialização, desenvolve-se, em larga escala, a informática, a robótica, 
a biotecnologia, a engenharia genética, etc. Na pratica, o que ocorre é um grande 
investimento nos meios de produção com a diminuição de investimentos na força de 
trabalho. Com as novas tecnologias desenvolvidas, pretendia-se diminuir o número de 
empregados e, em conseqüência, os encargos sociais, incrementando-se a taxa de lucro. 
 
 Todavia para que se aceitem as mudanças que o novo padrão tecnológico 
traz consigo, faz-se mister alterar o modo de regulação. Por isso, já na década de 70, em 
virtude dessa situação, o centro de decisão, do modo de produção internacional, 
abandona a visão keynesiana das funções do Estado e passa a adotar as medidas 
preconizadas pela Escola de Chicago. É a reação conservadora, ou neoliberal, que se 
implementa com as eleições de Tatcher e Reagan.   
  
 Friedman, um dos teóricos da Escola de Chicago, afirma que a política 
econômica não pode prever nem evitar crises; pior, ela favorece o nascimento e o 
desenvolvimento das crises. Isto porque as medidas sociais impedem que os mecanismos 
do mercado se realizem. Critica, então, o intervencionismo estatal porque, ao invés de 
reduzir, ao máximo, as despesas públicas, comete o erro de privilegiar as medidas 
financeiras de estímulo a investimentos governamentais.  
 

 O neoliberalismo promoveu a desregulação financeira com base na 
premissa de que os mercados financeiros avaliaram corretamente e com rigor o custo do 
risco e determinaram o preço do risco com precisão, de forma eficiente, e de que através 
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da «mão invisível» se concedia o crédito de modo a maximizarem-se os interesses da 
sociedade. Hoje, todos nós sabemos que essas premissas são falsas. 

 O neoliberalismo promoveu os mercados de trabalho flexíveis que 
conduziram à estagnação salarial e à redução dos custos como mecanismos para o 
crescimento econômico. 

 O neoliberalismo acelerou o desenrolar da crise de hoje, mas anunciada de 
longa data. 

 Apesar das diferenças, as óticas neoliberal e keynesiana têm um substrato 
comum: elas partem do pressuposto de que a crise decorre da intervenção do Estado, 
segundo neoliberais, ou é conseqüência da falta dessa intervenção, segundo os 
keynesianos. 

 Ambos discursos, neoliberal e keynesiano, visam encobrir o fato da crise 
ser inerente ao modo de produção internacional. Mas, a crise, por um outro ângulo, 
como que se constitui em estratégia de mudança e de domínio.  
 
 Já que a crise é, também, uma estratégia de mudança e de domínio, o 
modo de produção internacional redesenhou a configuração política e econômica do 
mundo pela criação de diversos megablocos econômicos, tendo em vista que o novo 
paradigma industrial só seria viável num grau muito exacerbado de concentração do 
poder econômico porque as novas tecnologias levam à formação de grandes 
conglomerados industriais que por sua vez exigem mercados de dimensão mundial.  
 
  A década de 90 se caracterizará pela tendência de formação de grupos 
regionais entre os quais a Comunidade Econômica européia é o mais avançado. 
Recentemente formou-se um grande bloco englobando EUA, México e Canadá. Há, 
ainda, a Associação do Sudoeste Asiático e iniciativas, nesse sentido, nas regiões do 
Báltico e do Adirático. Para a América Latina foi proposta, em junho de 1990, pelo 
Presidente Bush (pai), a "Iniciativa para a América", uma espécie de reedição da 
Doutrina Monroe. O Tratado de Assunção (Mercosul) parece se opor à estratégias como a 
“Iniciativa para a América”. 
  
     Os fluxos de bens, capitais e informações uniram esses grupos. Sob esse 
ponto de vista, a economia mundial aparecia concentrada em torno de três centros de 
decisão: EUA, CEE e Japão. 
 
 
 Esse redesenhar do mundo em megablocos leva a mais uma característica 
da crise internacional - a disputa pela hegemonia.  
 
 
A disputa pela hegemonia. 
 
 
 Raymond Aron, já em 1979, escrevia que, após a Segunda Grande Guerra, 
"no mercado mundial, os Estados Unidos reinavam por assim dizer sós: centro financeiro, comercial e 

industrial do chamado mundo livre, destinava o excesso de capital disponível a investimentos externos. Os 

EUA detinham o primeiro lugar na maioria dos setores tecnológicos avançados; 6% da população mundial, 

os norte-americanos consumiam metade das matérias-primas utilizadas por toda a humanidade. O plano 

Marshall, a recuperação da Europa Ocidental e do Japão atendia à lógica do sistema internacional e 
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também à conveniência da economia norte-americana, conforme recebiam os próprios dirigentes daquele 

país. Trinta anos depois do Plano Marshall o que restou da supremacia dos Estados Unidos?" 
 
    Com efeito, pela crise da economia norte-americana, esta deixou de ser 
uma supremacia econômica. Há, assim, do ponto de vista econômico, um vazio de 
liderança mundial que leva à disputa entre as grandes potencias para preencher esse 
vazio. 
 
    Todavia, há uma agravante nessa situação que é o fato dos EUA 
continuarem sendo uma superpotência do ponto de vista, militar, exercendo domínio, 
ainda, sob o ponto de vista cultural.  
 
                        Sobre esse aspecto é extremamente ilustrativo o artigo do colunista do 
"Los Angeles Times", William Pfaff (intitulado "As superpotências estão em declínio", 
publicado no encarte "A nova desordem econômica", n° l, pág. 2, do jornal "A Folha de 
São Paulo", de 19.12.90): "os EUA continuam sendo a mais importante potencia militar do mundo. 

Mas, em termos de prosperidade e bem-estar social, o país vem se demonstrando medíocre e em declínio. 

A sua grandeza e alcance militares foram dramaticamente provocados em agosto e setembro de 1990, com 

a crise do Golfo, mas as dimensões daquela movimentação sugeriram uma desproporção de seu poderio 

militar em relação às ameaças plausíveis à segurança do país. Os EUA atravessam um declínio econômico 

em relação a seus rivais comerciais e tecnológicos. O envio de tropas para o Golfo Pérsico foi 

acompanhado pela insistência de que outros países arcassem com os custos, exigência que, no passado, os 

EUA jamais fariam o que representou uma renúncia tácita à posição de superpotência". 

    Certamente, os EUA serão o país com maior dificuldades para sair da 
presente crise. Os constantes déficits norte-americanos se aliam, agora, aos déficits 
gerados pelos gastos públicos para enfrentar a crise que se acumulam com os gastos da 
manutenção de guerras (Afeganistão, Iraque). A considerar, ainda, que o desemprego 
atingiu 651 mil trabalhadores nos Estados Unidos em fevereiro deste ano, elevando a 
taxa de desocupação para 8,1%, o maior índice desde dezembro de 1983. O setor de 
manufaturas cortou 168 mil postos em fevereiro, após ter eliminado outros 257 mil no 
mês anterior. O setor de construção perdeu 104 mil empregos em fevereiro, após queda 
de 118 mil em janeiro. O setor de serviços reduziu 375 mil postos, após baixa de 276 mil 
em janeiro de 2009.  

 Com o desemprego, o mercado interno americano se desqualifica como 
vetor para sair da crise O quadro segue desolador no país. Por mês, ainda há cerca de 
300 mil ordens de despejo contra mutuários inadimplentes e mais de cem bancos foram 
fechados neste ano pelo governo.  

 Dois dos maiores ícones do capitalismo norte-americano, a General Motors 
e o Citigroup, têm hoje o Estado como principal acionista. O governo também controla a 
maior seguradora do mundo, a AIG, e as duas maiores empresas de crédito imobiliário 
do planeta, a Fannie Mae e a Freddy Mac.  

  Os setores mais conservadores dos EUA resistem às pequenas mudanças, 
como a adoção de um plano de saúde pública, sugeridas pela administração Obama, 
chamando a este de “socialista”. 
  
      Os gastos com a crise,  nos EUA, correspondem, segundo o Globo, ao 
equivalente a 5,5% do seu PIB. Porém, os gastos com a ajuda ao setor financeiro, com a 
compra dos chamados ativos podres, correspondem, segundo o mesmo jornal, a 81,1% 
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do PIB yankee! O PIB dos EUA no quarto trimestre caiu 6,2% e calcula-se que pode cair 
mais 5% nos próximos meses. 
 
 Como os EUA  cobrirão os gastos públicos? Aumento de impostos parece 
estar descartado, pois inviabilizaria a reeleição do atual Presidente ou de um seu 
candidato. A inflação também seria uma saída, aliada a uma grande desvalorização do 
dólar, esta para tentar diminuir, ao menos, o déficit da balança comercial. Mas, a 
inflação gerará mais desconfiança internacional em relação ao dólar como moeda de 
troca. (E essa desconfiança já é atual na medida em que alguns países buscam acordos 
internacionais para usarem as moedas nacionais no intercâmbio comercial, como 
ocorreu entre Brasil e Argentina). Essa desconfiança implicaria, também, em fuga de 
capitais de investimento Portanto, somente políticas de longuíssimo prazo poderão, 
talvez, retirar os EUA do atual brete econômico e financeiro. 
  
 Os setores conservadores, como o representado por Bush, apontam 
descaradamente a guerra como uma bandeira de um novo impulso da economia a partir 
do ciclo destruição-reconstrução e da realização de maciços investimentos no complexo 
industrial-militar com indução e subvenções estatais. Mas, esses setores sofreram um 
sério revés eleitoral,  para setores ditos mais “liberais”, como o representado por Barack 
Obama. Se Obama não sinalizar mudanças radicais internamente, como, por exemplo, 
as introduzidas por F. Delano Roosevelt na Grande Depressão, a crise econômica, nos 
EUA, se transformará em crise política, dando espaço para um “neo-fascismo”. A esse 
respeito, diga-se que o problema do desemprego, um dos grandes chamarizes das 
eleições americanas, foi analisado pelo professor Edward Luttwak, pesquisador do 
Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais da Universidade George Washington. O 
estudo foi traduzido no Brasil pela revista Novos Estudos do CEBRAP, em novembro de 
1994. O professor Luttwak focaliza o caso dos EEUU e considera não ter sido este 
problema respondido satisfatoriamente nem pelos republicanos nem pela esquerda 
moderada abrindo, portanto, um espaço provavelmente a ser ocupado por uma espécie 
de partido fascista melhorado. Sintomaticamente, o título do artigo é: "Por que o 
Fascismo é a Onda do Futuro". 
 
 O evidente declínio norte-americano leva, necessariamente, à pergunta: 
como fica o imperialismo? 
 
 Os EUA lutam para manterem-se hegemônicos. A política atual, em vez de 
declaradamente belicista, como na administração Bush, tem a retórica da busca do 
“diálogo” e do “consenso” internacionais. Por óbvio que isso não significa a renúncia ao 
uso da força. Fala-se, então, em distensão com Rússia e China, como forma de controlar 
o Irã, para que se possa sair do Iraque. Na América Latina, busca-se a criação de linhas 
auxiliares, como o governo de Lula (ele é o cara, segundo Obama), no Brasil, facilitando o 
imperialismo americano no controle e submissão de países como a Bolívia, o Paraguai e 
o Equador, ademais da intervenção militar direta, como no caso do Haiti. O mesmo se 
pretende fazer com a Índia, em relação à Ásia. 
 
 Certamente haverá um aumento da influência de países como o Brasil, 
Índia, Rússia, mas não ao ponto de substituírem os EUA como potência imperialista, 
ainda que em declínio. 
 
 Por isso, não se vislumbra no horizonte imperialista um candidato para 
substituir os EUA. Países como a Alemanha, Inglaterra, França, Rússia, Japão estão 
engolfados na mesma crise. 
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  A China, vista por alguns, como a “grande fábrica do mundo”, é, 
atualmente, a maior credora de títulos do tesouro norte-americano e por isso tem 
interesse na recuperação econômica yankee, ademais de sua riqueza interna ser formada 
predominantemente por capitais imperialistas. 

 
 Há, também, a possibilidade de uma repartição de funções no 
imperialismo, ficando os EUA como uma espécie de “gendarme” do mundo (tendo em 
vista que é ainda a maior potência militar) e  as questões econômicas passem a ser 
ditadas em conjunto com os tradicionais aliados europeus. Mas, a combinação dos 
elementos da crise apontam para um longo período de instabilidade, no que diz respeito 
à hegemonia imperialista. 
 
 Uma coisa parece certa, porém, é que a crise se  fez contra os 
trabalhadores, seja pelo desemprego maciço, seja pela quebra dos direitos sociais, seja 
no desalojamento de famílias de suas residências, seja pela diminuição do poder 
aquisitivo. Será descarregado, nos trabalhadores, os custos da crise, podendo gerar-se 
uma grande resistência operária e popular que viabilize a disputa pelo poder. Por outro 
lado, pode ocorrer um novo refluxo da força do trabalho com o desemprego massivo, sem 
esquecer o recurso, pelo imperialismo, a uma nova modalidade de fascismo. 
 
 Os efeitos da crise, no Brasil, por mais que a propaganda da linha auxiliar 
do imperialismo (governo Lula) diga em contrário, ainda não se fizeram sentir. O dinheiro 
injetado, a diminuição temporária de impostos, uma certa facilidade de crédito para 
manter o consumo, como que mascararam os efeitos da crise no País. Gastou-se, com a 
crise, o equivalente a 5,6% do PIB nacional. Como se recuperará essas perdas? 
Certamente, após as eleições, em 2010, quando aquele mascaramento cair, 
começaremos a sentir, entre nós, os efeitos da crise internacional cujo custo recairá 
sobre a classe trabalhadora. 
 
 Nesse mosaico de incertezas, nesse quadro que se avizinha, cresce a 
importância do Partido como instrumento de luta e de direção, aliada a uma substancial 
política de solidariedade internacional da força do trabalho. 
 
 
   
 


