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Rumo a uma mudança total dos parâmetros econômicos

Desde o último verão, a economia capitalista mundial foi tomada por
uma importante crise econômica. Na “melhor” das hipóteses, a de uma
crise mundial contida — que não desembocaria ainda num crack financei-
ro maior, tendo os Estados Unidos como epicentro —, a economia capitalis-
ta mundial reencontrará, sem dúvida, em 1998, uma taxa de crescimento da
ordem de 1,5 a 2%, talvez menos. Desde já, ela está engajada em um pro-
cesso de queda dos preços (ou seja, de deflação) que não atua apenas sobre
as matérias-primas, mas também sobre produtos manufaturados. Uma con-
corrência selvagem vai se estender a partir da Ásia para os mercados mun-
diais entupidos de mercadorias que não encontram mais compradores. Ob-
viamente, nenhum dos objetivos financeiros ou orçamentários estabelecidos
há seis meses se manterá factível. Qualquer que seja o cenário exato, as
condições de enfrentamento entre assalariados de todas as categorias, a
juventude e os desempregados de um lado e, de outro, aqueles que vão
querer continuar a se impor a eles através de uma política de adaptação à
mundialização neoliberal, serão radicalmente modificadas. Tal é a trama da
análise que se segue.

No meio do mês de janeiro, Dominique Strauss-Kahn2  continua a
proclamar que a importante crise econômica que se abate sobre a Ásia não
vai afetar a França a não ser de forma “marginal”, de modo que o cresci-
mento francês permanecerá igual ou superior a 3% e os parâmetros orça-
mentários permanecerão imutáveis.  O rumo deve, portanto, ser mantido
quando da passagem para a moeda única, e da aplicação dos critérios do
tratado de Amsterdã. Strauss-Kahn não pode, evidentemente, acreditar em
uma só de suas palavras. Ele gostaria de contar com a sorte, de não “deses-
perar” o pequeno aplicador financeiro que confiou no Palácio Brogniart,3 da
mesma forma que outros, outrora, não queriam “desesperar Billancourt”.4
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Sua posição é partilhada por todos aqueles que, no seio dos partidos da
esquerda plural e das direções sindicais, decidiram que o capitalismo seria
seu “horizonte intransponível”. Tendo sido feita esta escolha, só lhes resta
tornarem-se os porta-vozes da “adaptação necessária” à mundialização
neoliberal, nova versão da dominação do capital financeiro.

Qual é, portanto, a hipótese possível, senão provável, para a qual a classe
operária e o movimento social devem se preparar no próximo período? É a de
uma crise econômica importante que se abateria sobre os mercados financeiros
dos países capitalistas centrais, que levará à queda da produção, já lenta, e ao
recuo do comércio mundial, o que faria explodir a taxa de desemprego por toda
parte. Por que? Porque desde o mês de julho de 1997, já assistimos, a partir de
um foco inicial insignificante (a Tailândia) a um processo quase “quimicamente
puro” de propagação internacional de crise. Atingindo a Coréia e ameaçando de
forma direta Hong Kong, a China, mas também, e sobretudo, o Japão, a crise
ultrapassou um limiar qualitativo. Ela definitivamente deixou de ser “asiática”
para se tornar mundial. Desde dezembro último, de forma “mecânica”, sob o
peso do seu próprio impulso, a crise tendeu a se propagar, tomando a forma de
um incêndio com múltiplos focos.

A crise é econômica em todos seus aspectos
A crise em curso é econômica em todos seus aspectos. A maneira pela

qual os jornalistas continuam a centrar a suas análises sobre os “mercados
financeiros asiáticos”, leva água ao moinho dos que se comprazem em denun-
ciar o “fetichismo das finanças”. Em cada país a crise teve de início um breve
episódio da bolsa. Mas nos países de onde a crise começou, o problema há
muito tempo se situa no lado da produção e do sistema de crédito. A configura-
ção da capitalização mundial das Bolsas mostra tanto a forte hierarquização dos
países quanto o peso frágil dos países “emergentes” da Ásia no nível mais alto
da sua expansão artificial. A classificação de Hong Kong e de Cingapura provém
da antigüidade do seu estatuto e não da dimensão dos seus mercados. É nos
Estados Unidos, onde um terço da capitalização mundial se efetua, que se con-
centra o essencial dos mecanismos de propagação mundial da crise pelo canal
das bolsas.

A crise possui um componente muito forte de endividamento e de
fragilidade bancária sobre o qual insistiremos. Ela não é, no entanto, finan-
ceira. Ela é econômica. É claro que a sua propagação tomou, e tomará
ainda, o caminho dos países cuja vulnerabilidade financeira sistêmica, ban-
cária ou das bolsas, é mais forte. O grau de desenvolvimento sem preceden-
tes do parasitismo característico do regime de acumulação atual, mundializado

5 Ver a reedição modificada e ampliada de La mondialisation du capital, Syros,  1997 onde explico o que
entendo por esta caracterização.
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e dominado por um capital financeiro predador, explica isso facilmente.5
Como se pôde ver de novo em Bangkoc ou em Jacarta, os cracks financei-
ros têm um dinamismo próprio que os torna particularmente destrutivos em
seus efeitos, de maneira que eles servem de acelerador ao movimento de
propagação. Mas a gravidade da crise em curso provém do fato de que, a
despeito deste aspecto, ela não é “financeira”. Ela mergulha suas raízes nas
relações de produção e de distribuição que regem cada economia e que
comandam o caráter hierarquizado da economia mundial tomada no seu
conjunto. Ela leva a marca de um regime de acumulação que superexplora
os trabalhadores, que pressiona as camadas mais amplas da sociedade pelo
viés dos impostos e dos juros sobre os créditos, mas que não chega, entre-
tanto, a se apropriar e a centralizar a quantidade de riquezas que o capital
necessita. Como mostra Claude Serfati em seu artigo “Sur les limites du
capital et la crise actuelle”,6  o grau de exploração do trabalho ainda que
tenha aumentado tanto pela redução dos salários, quanto pela intensificação
do trabalho e, em muitos países, pelo prolongamento de sua duração, o
sistema capitalista como um todo não produz mais bastante valor. Por que?
Porque o investimento caiu a níveis muito baixos (ver o gráfico 3), de modo
que globalmente, a acumulação não produz suficiente capital novo criador
de valor e de mais-valia.7

Nos seus aspectos de crise econômica strictu sensu, a crise começou
a tomar a forma imediata de uma situação marcada pela dificuldade intensi-

PAÍSES EMERGENTES PAÍSES DESENVOLVIDOS

País Valor % mundial País Valor % mundial

Malásia 199 1,3 Hong Kong 270 1,8

África do Sul 226 1,5 Cingapura 135 0,9

Chile 68 0,4 Reino Unido 1,21 8,0

Taiwan 247 1,6 Suíça 284 1,9

Tailândia 131 0,9 Países Baixos 283 1,9

Filipinas 55 0,4 Japão 3,719 24,5

Coréia 192 1,3 Estados Unidos 5,082 33,5

Índia 128 0,8 Suécia 131 0,9

México 130 0,9 Canadá 315 2,1

Brasil 189 1,2 França 451 3,0

Indonésia 47 0,3 Espanha 155 1,0

Argentina 36 0,2 Alemanha 471 3,1

China 43 0,3 Itália 180 1,2

Fonte: International Finance Corporation, Emerging Stock Markets Handbook 1995, Washington D.C.

6 In Carré Rouge, 7, 1998.

7 Ver também o excelente livro de Louis Gill sobre Marx, Fondements et limites du capitalisme, Boréal, Montréal,
1996, divulgado na França pela Le Seuil.
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ficada das empresas asiáticas, mas também americanas e européias, de ven-
der as mercadorias produzidas. Torna-se mais difícil para elas atingir as
normas de rentabilidade fixadas para os investimentos produtivos e, portan-
to, satisfazer os níveis de rendimento dos dividendos aos quais os operado-
res financeiros se habituaram, sobretudo nos Estados Unidos, no curso
desta década. É uma das causas diretas do grande nervosismo do qual Wall
Street dá mostras desde o outono (de 1997). Qualquer que seja a importân-
cia deste aspecto, a crise será, entretanto, mais, ou melhor, diferente de
uma crise de superprodução clássica. Ela traduzirá as contradições de um
sistema orientado, mais fortemente do que em qualquer outro momento do
estágio imperialista, no sentido predatório puro. O dia, impossível de datar,
que a crise atingir sua intensidade máxima, será aquele em que ela atingir os
Estados Unidos, que lhe serão o teatro. Isto será assim porque, ao mesmo
tempo, os Estados Unidos são o centro do sistema financeiro e serão, por-
tanto, o centro de um futuro crack, mas também porque eles adquiriram,
numa escala superior a qualquer outro país, as características de uma nação
rentista, cuja prosperidade depende da sua capacidade de atrair para ela uma
fração das riquezas criadas em outros lugares.

As etapas do contágio mundial desde julho.
Para medir a força da propagação e a regularidade com a qual

episódios novos vieram alimentá-la, basta apreciar o que já se passou em
seis meses. Partindo da Tailândia, o processo de propagação internacio-
nal se estendeu em julho e agosto em direção à Malásia, a Indonésia e as
Filipinas. Nestes países desenrolaram-se com pequeno intervalo e com
graus de gravidade diferentes, crises bastante semelhantes à mexicana
do inverno 1994-1995. As mais sérias foram as da Tailândia e sobretudo
da Indonésia. O ponto de partida é sempre uma desvalorização da moeda
local, que se torna inevitável por causa do déficit comercial cada vez
mais elevado, mas cuja gravidade decorre do fato de que a moeda deixa
de estar ancorada ao dólar. Destacar-se da ancoragem anterior provoca,
como elemento de um único processo, a queda livre da taxa de câmbio,
a fuga dos capitais no curto prazo, o desmoronamento do mercado fi-
nanceiro (a divisão obrigatória dos títulos das bolsas). Resulta daí uma
elevação astronômica do custo de todos os empréstimos contratados em
dólar emitidos pelos bancos e empresas locais, de modo que se desem-
boca da noite para o dia na insolvência dos bancos locais, com o esgota-
mento imediato do crédito às empresas e o começo das falências bancá-
rias em série. Nem os bancos e empresas locais, nem o governo, no
caso da Indonésia, podem continuar a assegurar o serviço da sua dívida
privada ou pública e, menos ainda, o pagamento dos empréstimos. O
FMI precisa então intervir na catástrofe para evitar que estes países se
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declarem insolventes.
No fim de agosto a extensão do processo de propagação prosseguiu

atingindo Cingapura e Hong Kong. O desabamento da taxa de câmbio (até
50% do seu valor de seis meses antes, para o bath tailandês e a rúpia indonésia)
assim como novas quedas das bolsas se produzem simultaneamente no con-
junto dos mercados financeiros, antigos ou emergentes, da Ásia. Começa
então, o movimento de contração dos mercados internos e externos da Ásia,
a deflação dos preços de venda dos produtos e da concorrência industrial e
comercial intensificada. Em 17 de outubro, mesmo dispondo de reservas
cambiais importantes e não sendo objeto de nenhum ataque cambial, Taiwan
desvaloriza em 10% sua moeda. Isto desencadeia uma nova crise sobre as
principais bolsas asiáticas, entre as quais a de Hong Kong que é de impor-
tância capital. Torna-se então cada vez mais inevitável uma desancoragem
do dólar de Hong Kong em relação ao dólar norte-americano. Desta vez, a
queda durante vários dias das bolsas asiáticas inicia um começo de contágio
bolsista de baixa, numa amplitude propriamente mundial, no qual Nova Iorque
é durante dois dias (27 e 28 de outubro), ao mesmo tempo epicentro e
transmissor para a Europa. Nos Estados Unidos e na Europa os mercados
se recompõem temporariamente. Não acontece o mesmo na Coréia e no
Japão, onde os grupos industriais e os bancos começaram a sofrer o
contragolpe imediato da recessão que se propagou às economias vizinhas.
As perdas de mercados golpearam as empresas e por ricochete os bancos,
que sofreram um novo aumento, insuportável para muitos deles, de seus
títulos que não podem ser cobertos. Os efeitos de contágio são fortes na
América Latina, notadamente no Brasil, cujos bancos tem títulos duvidosos
na Ásia, e cujos produtos são ameaçados pela concorrência aumentada dos
países asiáticos. Em 14 de novembro, se produz um novo terremoto nas
bolsas, mais fraco que o precedente, mas igualmente de caráter mundial.

Em 21 de novembro, o governo coreano é obrigado a reconhecer
que os bancos coreanos são incapazes de cumprir seus compromissos in-
ternacionais e devem apelar ao FMI, em condições que tratamos mais adi-
ante. No Japão, o anúncio da falência da casa de corretagem Yamaichi, em
24 de novembro, provoca uma forte queda do índice Nikei. Esta falência
mostra a extrema fragilidade do sistema bancário e financeiro que concen-
tra em seu seio uma série de problemas cujos prolongamentos são (e serão
cada vez mais) mundiais. O Japão é intimado pelos Estados Unidos e pelos
dirigentes do FMI a colocar os seus negócios em ordem e a se alinhar às
instituições econômicas norte-americanas. Em dezembro, o agravamento
rápido da situação coreana exige uma nova missão do FMI à Seul, enquanto
reuniões acontecem em Nova Iorque entre os bancos coreanos e o consór-
cio dos grandes bancos de crédito comercial, para obter um adiamento,
inicialmente de um e depois de três meses, dos vencimentos de uma dívida
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de cerca de 18 bilhões de dólares de modo imediato.
No começo de janeiro, após alguns dias de calma e de um movimento

de alta nas bolsas, que faz muitos jornalistas escreverem que o pior já pas-
sou, a Indonésia é o teatro de novas convulsões. O governo se declara
próximo do momento em que a dívida privada e pública não poderá ser
honrada. Os dirigentes do FMI e os altos responsáveis norte-americanos
apressam-se a voltar a Jacarta. A Tailândia anuncia igualmente que novas
dificuldades obrigam-na a pedir uma renegociação com o FMI. Em seguida,
em 10 de janeiro, é a vez de um dos mais importantes bancos de investimen-
to de Hong Kong, o Peregrine, anunciar a sua falência logo após ao colapso
de seu mais importante devedor indonésio. Nos dias que se seguem, rumo-
res a respeito das grandes dificuldades de uma das maiores sociedades imo-
biliárias do território fazem suas ações perder 35% do seu valor e acentuam
as tendências de baixa do conjunto das ações na bolsa. Na imprensa, os
artigos sobre as dificuldades da China, tanto no plano imobiliário e bancário
como no industrial, se multiplicam, de tal modo que a questão da desvalori-
zação da moeda chinesa, o yuang, é colocada cada vez mais freqüentemente.
Na França, a imprensa é forçada a registrar, em 16 de janeiro, a anulação do
projeto do TGV8  em Taiwan e o adiamento indeterminado de um projeto
reduzido de TGV na Coréia, assim como o não pagamento de cinco Airbus
pela Indonésia. Alguns dos primeiros números sobre o nível do engajamento
dos grandes bancos franceses e o montante dos seus créditos duvidosos são
publicados. Acrescentando novos fracassos a uma lista já longa, o Crédit
Lyonnais vê o seu passivo pesar ainda mais.

Uma crise característica da acumulação
com predomínio financeiro

As circunstâncias que cercaram o início da crise são indissociáveis
de uma situação onde são as normas de rentabilidade e as prioridades do
capital se valorizando de forma imediata como capital-dinheiro rentista que
se sobrepõem a todas as outras, inclusive sobre as que são mais “racionais”
do ponto de vista das necessidades do capital a longo prazo. Nós vivemos à
escala planetária num regime de acumulação onde, para retomar a bela me-
táfora de Marx, o que domina são as prioridades daqueles que pensam que
a especificidade do dinheiro é de “produzir um dividendo assim como a
pereira produz pêras”.

Uma das “belezas” da situação atual é a engenhosidade com a qual os
especialistas declaram atualmente que, por toda a Ásia, a crise é devida ao
fato dos países (isto é, os governos, os grupos industriais e os bancos) se

8 Trem de alta velocidade, NT.
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beneficiaram de “demasiado capital”. A região teria vivido por toda parte
“uma era de dinheiro demasiado fácil”, de maneira que a “alocação” destes
capitais teria sido “má”, econômica e até mesmo “socialmente”, quer eles
tenham tomado a forma de empréstimos aos bancos locais ou de aplicações
no mercado financeiro dos países em questão. O mundo todo conhecia o
crescimento desenfreado de instituições financeiras já hipertrofiadas, os in-
vestimentos imobiliários desmesurados; os imensos projetos de infra-estru-
tura e os investimentos agro-industriais gigantescos, destruidores tanto das
condições de existência do campesinato como do meio-ambiente; os proje-
tos industriais cujas condições de existência dos mercados não haviam sido
estudados seriamente. Mas ninguém queria tirar a conclusão crítica. Como
tornar-se crítico se a Ásia, nos anos 90, havia se tornado a única zona de
crescimento da economia capitalista mundial, com a exceção dos Estados
Unidos, e, portanto, a única zona capaz de assegurar rendimentos elevados
tanto para os investimentos quanto para as aplicações financeiras. Aliás,
enquanto os interesses vitais dos países centrais não sejam colocados em
causa, o código de saber-viver do regime da propriedade privada e a neces-
sidade de tomar o poder político tal qual ele é (sobretudo se ele assegura “a
ordem” de maneira “eficaz” e impõe um regime de salários extremamente
baixos), supõem que se fechem os olhos sobre a corrupção, os desvios de
fundos, os “maus empregos” do capital de origem política. A teoria econô-
mica dominante não é senão a fachada ideológica da opressão sobre os mais
fracos e despojados. Diante da anarquia do modo de produção, ela não tem
nada a dizer enquanto tudo parece “andar bem”. Apenas depois do aconte-
cido é que ela denuncia a “má alocação” que o reino do mercado deveria ter
resolvido.

Dominado pelas finanças e gangrenado por ela, o crescimento asi-
ático teria podido continuar por algum tempo ainda. O que abreviou a
sua duração foi a forte e longa fase de alta do dólar, a partir de meados
de 1996. Em sua dimensão inicial de acontecimento “asiático”, o ponto
de partida da crise foi a incapacidade na qual a Tailândia e a Indonésia,
mas também a Birmânia e as Filipinas e até mesmo Cingapura, se encon-
traram para manter a ancoragem de suas moedas ao dólar face à deteri-
oração cada vez mais séria e rápida de sua balança comercial. Mas a
ancoragem ao dólar lhes foi recomendada alguns anos antes pelo mesmo
FMI que hoje os coloca sob controle. Porque a ancoragem ao dólar é a
condição exigida de um país ex-colonial ou semicolonial para que ele
alcance o estatuto de mercado financeiro “emergente”. Os imperativos
de rentabilidade e de segurança das finanças internacionais não são os
mesmos da indústria local. Nas condições dadas, eles são mesmo con-
traditórios. Por mais feroz que seja a exploração da força de trabalho
nestes países, ela não pode compensar uma fraca produtividade. Uma
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coisa é exportar enquanto o dólar está a 5,30 francos e uma outra é
quando ele está a mais de 6 francos.

Ora, os doze a quatorze meses que precederam a desancoragem for-
çada do bath tailandês, estiveram marcados por uma revalorização regular
da divisa norte-americana principalmente sob a pressão dos parâmetros fi-
nanceiros. A taxa de câmbio do dólar elevou-se de maneira regular a partir
da primavera de 1996, pela simples razão de que o dólar se tornou de novo
a principal divisa-refúgio. Contrastando com a semi-estagnação dos outros
países da OCDE, a prosperidade americana fez do dólar e dos ativos norte-
americanos (ao menos transitoriamente) os valores de aplicação mais rentá-
veis e mais seguros para o capital financeiro mundial em busca de aplica-
ções rentáveis de dimensão importante.

A “especulação”, causa da crise?
A começar pelo primeiro-ministro da Malásia, muita gente atribuiu à

especulação contra as divisas a responsabilidade pela crise. A explicação é
curta. Em certos autores, ela é mesmo totalmente suspeita.9  A verdadeira
especulação é aquela que se fez, durante dez anos ou mais, por meio de
investimentos e aplicações seguras e suculentas, fundadas sobre a explora-
ção desavergonhada da mão de obra e as negociatas locais, e não aquela,
própria dos mercados de câmbio, que precedeu imediatamente à desvalori-
zação tailandesa. São os operadores financeiros profissionais que foram os
primeiros, devido ao seu próprio “ofício”, que se convenceram da incapaci-
dade na qual os pequenos países da Ásia se encontravam para continuar
suas exportações conservando ao mesmo tempo a sua ancoragem ao dólar.
Eles previram então, o caráter inevitável das desvalorizações e agiram de
maneira a preservar o valor dos capitais dos quais eles tinham a gestão, a
assegurar os seus ganhos e os lucros financeiros associados a toda previsão
verificada na evolução dos preços dos ativos financeiros. Mas isto é ineren-
te às finanças de mercado e só poderá desaparecer com elas. O processo da
“especulação” não pode se limitar ao mercado de câmbios, nem servir para
sugerir que ela poderá ser estrangulada com a ajuda de medidas menores.

Fazer o processo da “especulação” e sugerir que esta poderá ser
estrangulada com a ajuda de medidas do tipo da taxa de Tobin, não serve, na
maioria das vezes, a não ser para mascarar as dimensões sistêmicas do
regime mundial de finanças de mercado, assim como os fundamentos de
caráter rentista dos mecanismos de determinação da taxa de juros e de câm-
bio das moedas. É também mascarar os privilégios que os Estados Unidos
se arrogam (o que se designa como “senhoriagem”, em referência à Idade

9 Um exemplo típico é o artigo de Jacques Delors “Les fruits amers de la spéculation” no Le Nouvel Observateur
de 15.01.98.
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Média), ou seja, a sua capacidade de oferecer uma “remuneração do dinhei-
ro” muito elevada sem ter (diferentemente de todos os outros países do
mundo que tentassem a mesma coisa) de se preocupar com os efeitos sobre
sua “competitividade-preço” e, portanto, sobre suas exportações. Muito antes
que os operadores tomassem posições sobre os mercados de câmbio em
face da hipótese cada vez mais provável de uma desvalorização das moedas
asiáticas, a capacidade única dos Estados Unidos de concorrer com qual-
quer outro país para atrair em direção a si a liquidez financeira mundial, já
tinha desempenhado o seu papel.

Efeito “dominó” e mecanismos internacionais de propagação
Vimos acima como os efeitos consecutivos à desvalorização do bath

tailandês e, em seguida, das outras moedas da região, se assemelharam, em
certos aspectos chaves, àqueles que se seguiram à desvalorização do peso
mexicano no curso da crise mexicana na passagem de 1994 para 1995.
Diversos aspectos originais, entretanto, diferenciaram rapidamente a crise
asiática do verão e do outono de 1997 à crise mexicana. O endividamento
exterior, no caso asiático, é um endividamento privado mais do que um
endividamento governamental. As economias afetadas estão estreitamente
interconectadas, em nível regional, no âmbito das trocas. Várias dentre elas
sofrem aproximadamente dos mesmos males, de maneira que foram rapida-
mente consideradas pelos investidores institucionais longínquos (os gran-
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Gráfico 1 — O peso dos três pólos da tríade nas trocas mundiais (trocas
intra e inter-regionais em porcentagem do comércio mundial).
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des fundos de aplicação norte-americanos e britânicos) como sendo igual-
mente, tanto umas como outras, de alto risco. Enfim, e sobretudo, os me-
canismos de contágio industrial e bancário afetaram quase imediatamente
dois grandes países industriais exportadores, a Coréia e o Japão, que vão,
obrigatoriamente, propagar os efeitos fora do pólo asiático. O exame da
estrutura do comércio mundial apresentado no gráfico seguinte mostra que,
quando se adicionam as trocas internas à Ásia e aquelas efetuadas com os
Estados Unidos e a Europa (tanto importações como exportações), chega-
se à constatação de que essas trocas representam um terço do comércio
mundial. Como ousar afirmar, como o fazem certos políticos, que a defla-
ção poderá ser contida dentro desta zona?

Dois fatos originais caracterizam, portanto, a crise mundial aberta na
Ásia. O primeiro é a amplitude e a brutalidade do “efeito dominó”, com a trans-
missão da crise de uma economia e de um mercado financeiro para outro den-
tro da região. Este efeito é tão forte que ele se estendeu, efetivamente, pelo jogo
de suspeita dos investidores a todos os países potencialmente na mesma situa-
ção que alguns países asiáticos. É o caso dos países da América Latina, o Brasil
e a Argentina em primeiro lugar. O segundo é a interconexão estreita entre
vários canais de propagação da crise. Desde o choque das bolsas do final de
outubro e a propagação da crise para a Coréia em novembro, tornou-se claro
que nos encontramos em presença do jogo combinado de três mecanismos de
transmissão. O primeiro pesa sobre os capitalistas industriais. Leva à ruína os
mercados exportadores na região e à concorrência multiplicada a que todos os
exportadores se lançam sobre os mercados mundiais. O segundo pesa sobre os
bancos e resulta do agravamento do peso dos maus papéis em seus balanços. É
a extrema gravidade das repercussões sobre os bancos detentores de papéis
que se tornaram irrecuperáveis ou quase, que já deu à crise um caráter dificil-
mente controlável. O terceiro é relativo às bolsas e diz respeito ao contágio de
uma praça financeira à outra, aos temores dos investidores financeiros em rela-
ção ao valor real do capital fictício que eles possuem na forma de títulos.

Vamos examinar estes três mecanismos de forma detalhada. Mas
para avaliar bem o seu alcance, é necessário, por um lado, recolocar a crise
em curso numa continuidade histórica mais longa e, por outro, situá-la tam-
bém no quadro da evolução das relações interimperialistas mundiais, na di-
reção precisamente dos capitalismos asiáticos.

Desde 1974: uma acumulação com a mola quebrada
Às diferenças maiores, citadas acima, com relação à crise mexicana

de 1995, é preciso acrescentar uma última que tem relação com a conjuntu-
ra mundial. A propagação da crise a partir da Ásia ocorre num momento no
qual a economia norte-americana se encontra ao final, e não no início, do
movimento cíclico que lhe é específico. Ela ocorre também, num momento
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no qual a economia mundial está numa situação de supercapacidade aguda
com respeito às possibilidades de demanda solvente. Neste ponto, entretan-
to, é preciso voltarmos um pouco atrás.

Um dos objetivos exibidos da liberalização e da desregulamentação do
comércio, do investimento e das finanças, foi o de permitir à economia capi-
talista mundial reencontrar as taxas de crescimento sustentado que ela conhe-
ceu até a recessão de 1974-75, verdadeira virada da história mundial do pós-
guerra. Os economistas do FMI e o Banco Mundial, substituídos pelos
organizadores do Fórum de Davos e os jornalistas, auto-instituídos em “no-
vos cães de guarda”,10  anunciaram diversas vezes “o retorno do crescimento
longo”. No curso do ano de 1997, no mesmo momento em que a crise tailandêsa
começava, os portadores da boa palavra liberal fizeram uma vez mais este
anúncio. De fato, desde que se olhem as séries estatísticas longas, percebe-se
que a acumulação do capital não encontrou jamais o seu ritmo anterior à 1974.

As cifras comparadas da produção e das trocas mundiais

publicadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC), mostram
que a liberalização comercial deu um vigoroso impulso às trocas após
1984, mas que entre 1984 e 1994 a taxa de crescimento da produção
mundial permaneceu inferior a seu nível, já baixo entretanto, de 1974-
1984. As economias da OCDE, assim como todas aquelas que pude-
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10 É preciso ler o dossiê penoso publicado no seu encontro por Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde,
na coleção Liber-Raisons d’Agir, 1997, dirigida por Pierre Bourdieu.

Fonte: M. Husson (1996) sobre dados da OCDE e do FMI.
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ram fazê-lo em outros lugares no mundo, direcionaram-se para o mer-
cado externo. Os governos todos acreditaram encontrar a salvação na
adoção do modelo liberal de crescimento “puxado pelas exportações”.
Entre 1984 e 1994, o comércio mundial cresceu 5% ao ano, mas a taxa
de crescimento da produção não foi mais do que 2%. No caso dos
produtos manufaturados, o desnível foi ainda mais forte. O desaba-
mento da União Soviética contribui em algum nível, mas o essencial
está na fraqueza do investimento. Isto é ainda mais espantoso dado
que houve um claro restabelecimento da taxa de lucro, cuja curva di-
verge claramente daquela da produção a partir de 1988.

O movimento de baixa de longa duração das taxas de crescimento
ilustrado por esta curva (movimento tendencial regular acompanhado de
fortes flutuações) tem por origem há trinta anos a baixa de investimentos
nos três pólos da Tríade (Estados Unidos, Europa e Japão). A baixa se dá
a partir de níveis muito diferentes, quer se trate dos Estados Unidos, da

Europa ou do Japão, de modo que o nível atingido no final do período é
igualmente diferente. É nos Estados Unidos que ele é mais baixo, inferior
a 5%. Aqui é o movimento agregado que nos interessa. A ruptura do início
dos anos 70, antes mesmo da recessão que marca o fim da famosa “época
de ouro”, é particularmente claro no gráfico seguinte publicado pela OCDE
num trabalho pouco citado.

O sentido desta curva e dos números que ela exprime é aquele já
evocado acima. O sistema capitalista imperialista mundial considerado como
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Gráfico 3 — Poupança e investimento na OCDE
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Fonte: Ver une pénurie mondial de capitaux, menace réele ou pure fiction?, OCDE, 1996,p. 23.
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um todo investe a uma taxa muito fraca; ele não coloca, portanto, bastante
capital criador de valor e de mais-valia em movimento. Ele não produz
mais bastante valor e mais-valia para enfrentar as exigências às quais está
confrontado. Quanto mais o sistema superexplora e pressiona, mais ele
conhece a superprodução tendencial e mais ele sofre repetidamente os
choques financeiros.11

No curso dos anos 90, o contexto da mundialização do capital foi
aquele que o Office Français de Conjoncture Économique (OFCE), deno-
mina como uma situação na qual “a oferta está permanentemente em bus-
ca de uma demanda que corresponda ao seu dinamismo”. Nas indústrias
chaves como automóveis, química, eletrônica e informática de grande
público, a situação de superprodução latente, crônica, ameaça se transfor-
mar a qualquer momento em superprodução aberta geradora de guerras
de preço. Durante vinte anos, os grandes grupos financeiros com
dominância do setor industrial conseguiram conter esta situação por cau-
sa da capacidade da qual deram prova de gerar coletivamente, tanto mal
como bem, as suas posições de monopólio no quadro do oligopólio mun-
dial próprio a cada indústria ou setor de serviços. Mas no curso dos dois
últimos anos, o agravamento de sua rivalidade oligopólica empurrou-os a
se lançarem em programas de investimentos que manifestam o retorno à
anarquia incontrolada da concorrência inter-imperialista.

Economia e política no sistema mundial:
o caso dos capitalismos asiáticos

A concorrência selvagem que se anuncia terá por quadro as rela-
ções hierárquicas que marcam as relações políticas mundiais, inclusive no
interior da esfera dos países participantes da dominação imperialista mundi-
al. Ela se desenvolve no quadro das relações políticas mundiais dominadas
pelos Estados Unidos. No seio do “primeiro círculo” do oligopólio mundial,
aqueles que estão na linha de mira imediata dos americanos são os grupos
japoneses. Uma das causas essenciais do “mal japonês” é a existência de um
dinamismo da acumulação do capital e da capacidade tecnológica aplicada à
indústria (neste sentido a superioridade do “modelo toyotista” é bem real)
que não encontrou a sua contrapartida em termos de relações políticas entre
os Estados, nem mundialmente e nem mesmo na Ásia. Há vinte anos, o
aparelho produtivo japonês está tomado, é prisioneiro de relações de força
que ele não consegue afrouxar de modo que sua potência industrial é conti-
da. Por importantes que possam parecer, as exportações e os investimentos

11 Estabeleci uma cronologia dos choques e das crises financeiras de vinte anos para cá e de seus pontos de
origem no sistema financeiro internacional no capítulo 7 do livro coletivo que coordenei, La mondialisation financière,
Syros, 1996.
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japoneses são muito inferiores ao que seriam se os keiretsus não estivessem
confrontados com os limites e as barreiras que os Estados Unidos e mesmo
os países europeus, com a exceção da Inglaterra, lhes impõem há vinte
anos.

O caráter altamente contraditório das relações que se estabeleceram
entre os países situados no núcleo do regime de acumulação com predomí-
nio financeiro do sistema imperialista mundial na sua forma atual, e os paí-
ses que gostariam de escapar de uma posição da clara subordinação, mani-
festa-se no caso das economias industriais do sudeste asiático, de Taiwan e
da China. Elas foram as únicas cujo desempenho em matéria de formação
de capital e de crescimento foram sistematicamente superiores aos do resto
do mundo. O desmoronamento destes mercados e a perda da rentabilidade,
ao menos no curto prazo, das oportunidades de investir representam para
os grupos financeiros dos países capitalistas centrais ao mesmo tempo um
espaço a ganhar e um dos mecanismos mais seguros de propagação da
crise. Mas as dificuldades graves pelas quais passa a Coréia também se
apresentam, para os Estados Unidos e para FMI, como a ocasião para fazer
este país reentrar no seu lugar e lançar uma advertência aos demais.

Coréia, Taiwan e a China foram, de fato, os raros países no seio da
economia mundial onde classes capitalistas (ou burocrático-capitalistas — a
China “popular”) deram prova de uma capacidade real de criar uma base de
acumulação própria (por elas mesmas e não como agentes subordinados dos
países centrais) cujo fundamento é industrial; deram prova igualmente da sua
vontade de defender este projeto apesar da hostilidade crescente dos países
centrais do sistema, os Estados Unidos, mas também o Japão, para quem a
ameaça potencial é mais direta. No curso das negociações que prepararam a sua
entrada na OCDE, entre 1993 e 1996, a burguesia coreana ainda tinha consegui-
do preservar os elementos centrais do seu dispositivo de defesa de uma acumu-
lação autônoma: o acesso controlado ao mercado interno e sobretudo ao merca-
do financeiro de Seul; limitações estritas ao acesso do capital estrangeiro aos
bancos e aos grupos industriais; um processo de desregulamentação financeira
e de “retirada do Estado”, cuja lentidão havia sido cuidadosamente estudada.

O capital financeiro mundial se irritava vendo tal resistência opondo-
se a ele e esperava a sua hora. A crise asiática e os erros cometidos pela
burguesia coreana lhe permitiram a sua vingança. Um mês após a Coréia ter
sido obrigada a apelar ao FMI, já não restava nada do dispositivo anterior.
As delegações do FMI e do Banco Mundial, assim como os banqueiros e os
altos funcionários dos países do G-7, transformaram os grandes hotéis de
Seul em quartéis-generais de uma forma “moderna” de ocupação política. A
pretexto de organizar a “ajuda”, estes emissários reduziram a soberania da
Coréia a quase nada. Eles nem se preocuparam com as aparências. Antes de
deixar Seul, o diretor-geral do FMI, o francês Camdessus, fez os três can-
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didatos à eleição presidencial assinar o compromisso de respeitar os termos
que ele acabava de ditar ao presidente que se retirava. Quinze dias mais
tarde, diante da ameaça de não-pagamento pelos bancos coreanos dos juros
devidos aos empréstimos estrangeiros, os emissários do G-7 precisaram
retornar a Seul. Levados pelo subsecretário de Estado do Tesouro norte-
americano, eles agravaram ainda mais as condições impostas à burguesia
coreana, ainda que com o risco de levar, dentro de alguns meses, a uma
guinada incontrolável na recessão coreana que começa.

A “virada” da Coréia e os mecanismos
de propagação mundiais

Não é aqui que vamos nos apiedar da burguesia coreana. Ela benefi-
ciou-se durante longo tempo de um tratamento preferencial da parte do impe-
rialismo norte-americano. Ela tratou a jovem classe operária e a juventude
estudantil com mão de ferro de extrema brutalidade. Ela se enganou, tal como
uma nova rica, do seu lugar na arena capitalista mundial. O que nos interessa
é o papel da Coréia como elo na propagação internacional da crise.

A Coréia possui a décima-segunda base industrial do mundo; os ou-
tros países da região gravemente afetados (Tailândia, Indonésia, Malásia e
Filipinas) possuem, por sua vez, sistemas bancários hipertrofiados, mas
uma base industrial frágil, dominada por produções tradicionais a um extre-
mo baixo custo salarial, e são exportadores de produtos de base, minerais
ou agro-silvestres. A Coréia é um dos mais importantes países exportadores
de produtos industriais, não só da Ásia, mas do mundo. No momento em
que sofreu o crack do seu mercado financeiro e uma queda de sua moeda,
o wong, tão importante como a do bath, a Coréia não era um país com um
déficit comercial elevado, como a Tailândia, mas com excedente. A sua
vulnerabilidade é a de uma economia cuja atividade industrial depende num
grau tão elevado das exportações que a menor diminuição da demanda exte-
rior afeta-a brutalmente. O seu crescimento repousa também sobre planos
de investimentos imensos e cada vez mais irrealistas, nascidos da rivalidade
oligopólica desenfreada entre os conglomerados industriais (os chaebols).
Até a crise explodir, estes últimos eram ainda parcialmente protegidos das
exigências da concorrência mundial, especialmente no que diz respeito ao
acesso ao crédito. Em pleno regime financeiro de mercado no plano mun-
dial, eles se beneficiavam ainda de um sistema financeiro doméstico vizinho
do tipo dito de finança “administrada”. O montante dos créditos colocados
à sua disposição pelos bancos, com a caução do Estado, foi praticamente
ilimitado. Sem eles, os conglomerados não teriam podido encarar, e menos
ainda realizar os seus investimentos. Mas os bancos coreanos beneficia-
ram-se por sua vez de facilidades de empréstimos no exterior totalmente
excepcionais. Os especialistas dizem agora que estes empréstimos não de-
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viam ser levados em consideração, lá onde eles pareciam ainda oferecer
sólidas garantias há um ano: nova expressão perfeita da anarquia profunda
do sistema capitalista e do caráter bem “falível” do mercado supostamente
onisciente.

Nunca é demais insistir sobre a articulação entre os dois mecanismos
de propagação, industrial e bancário, dos quais falamos aqui. No caso dos
empréstimos dos bancos estrangeiros aos bancos coreanos, os títulos duvi-
dosos são o resultado dos créditos cedidos aos conglomerados industriais.
Eles são, portanto, a expressão financeira de importantes capacidades pro-
dutivas em busca de saída. Dado o estado atual do mercado mundial, estas
capacidades são excedentes. Eles representam capital destinado à rejeição.
Após o diktat imposto à Coréia pelo FMI, está aberto o caminho para o
resgate das firmas coreanas pelos grupos industriais norte-americanos ou
europeus. Por ora, os compradores eventuais não se apressam. A revista
norte-americana Business Week sublinha a determinação dos chaebols de
preservarem sua independência. Certos estudos estimam que uma parte das
capacidades excedentárias, chegando até um terço em muitas indústrias,
serão destinadas ao desmantelamento. Se tal for o caso, os títulos dos ban-
cos coreanos serão perdidos para sempre. Mas também serão perdidos os
dos bancos estrangeiros que tiveram a imprudência de refinanciá-los. Cons-
cientes desta relação, os bancos coreanos anunciaram, na véspera do Natal,
que eles poderiam ser obrigados a proclamar uma moratória sobre uma
parte da sua dívida, maneira polida de dizer que ela é impagável. Os bancos
estrangeiros não tiveram outra escolha a não ser a de conceder um adia-
mento imediato de um mês antes de renegociar as condições do
reescalonamento.

A situação atual é, portanto, a seguinte. Ou os chaebols conseguem
aumentar sua participação no mercado cortando seus preços, neste caso os
bancos japoneses e ocidentais tem alguma esperança de limitar suas perdas.
Mas neste caso, a concorrência devida à baixa dos preços e à deflação dos
preços industriais irão se estender ao resto da economia mundial, começando
pelo Japão e pelos Estados Unidos. Ou os chaebols não conseguem utilizar as
capacidades produtivas que eles instalaram e as falências em cadeia dos bancos
torna-se inelutável, com o Japão como primeiro elo. Este último vai sofrer o
contra-golpe da crise coreana qualquer que seja. No auge da sua prosperidade,
a Coréia representava também um mercado. Suas importações provenientes do
Japão representavam no mínimo 7% das exportações japonesas. A recessão
que começou vai reduzi-las seriamente, mas ela afetará também o volume das
importações provenientes dos Estados Unidos e da Europa. As últimas previ-
sões anunciam um recuo de 25% da atividade industrial, de diversos pontos do
PIB e um desemprego que atingirá, no mínimo, 3 milhões de trabalhadores. A
reação da população, que se sente agredida pelo imperialismo, é a de “comprar
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produtos coreanos”, sendo os produtos estrangeiros os primeiros a serem afe-
tados pela queda da demanda.
O montante e a interdependência desconhecida
das dívidas privadas

Desde o início da crise, o FMI foi colocado na primeira linha do
dispositivo posto em ação para tentar conter e limitar os efeitos financeiros
potencialmente destruidores. No caso do México, a proximidade do foco da
crise e suas implicações interiores imediatas tinham conduzido os Estados
Unidos a contribuir de forma direta para o plano de “salvação financeira”
com montantes importantes (cerca de um terço do pacote anunciado). A
intervenção do FMI tinha sido em torno de 30 bilhões de dólares. No caso
da Ásia, os planos de salvação financeira repousam mais diretamente  ape-
nas sobre o FMI. Os montantes anunciados são já próximos de três vezes
mais do que no caso mexicano: 17 bilhões de dólares para a Tailândia, 33
bilhões para a Indonésia, e segundo as últimas informações, 58 bilhões para
a Coréia. Eles podem, no entanto, revelar-se totalmente insuficientes.

Isto porque, diferentemente do México, a origem da dívida não é
um déficit governamental. Trata-se, no caso asiático, de um endividamento
privado no quadro de operações financeiras capitalistas supostamente des-
tinadas a fazer belos lucros e, portanto, estender os créditos sem dificul-
dades. A Coréia, por exemplo, que nunca se incomodou com despesas
sociais, tem um déficit público insignificante. A sua dívida é feita por
“agentes econômicos” privados. Num grau menor, a mesma coisa é válida
em outros lugares. Os empréstimos contraídos por estes agentes privados
fazem parte, tanto para cima como para baixo, de cadeias muito longas e
intrincadas de créditos e dívidas. Contrariamente ao que foi muitas vezes
dito para justificar as finanças de mercado liberalizado e mundializado, a
mundialização financeira não acabou com a “economia de endividamento”,
tão questionada após 1975. Diversificando os instrumentos de financia-
mento que são, também, os instrumentos de valorização do capital-dinhei-
ro, ela deu à “economia de endividamento” um impulso sem paralelos. A
liberalização e a desregulamentação financeira, assim como a ascensão da
ideologia todo-poderosa do “mercado que tem razão sempre”, tornaram
praticamente impossível o acompanhamento e a avaliação por parte das
autoridades monetárias. Assistiu-se, especialmente, ao desenvolvimento,
numa escala muito grande, da prática dita “caixa dois” por parte das insti-
tuições financeiras, bancárias e não-bancárias. Os compromissos sobre
os mercados dos “produtos derivados” (os mesmos que conduziram o
banco Barrings à falência) são um aspecto, mas também muitos emprés-
timos de riscos elevados que os bancos não fazem aparecer no balanço,
mas que pesam sobre o seu passivo quando eles se consideram
irrecuperáveis. Os banqueiros da “velha escola”, aqueles que viveram os
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cracks bancários que se seguiram a 1929, acompanharam a escalada com
inquietude. Há alguns anos, o belga G. Lamfalussy notou que enquanto o
Banque des Règlements Internationaux (BRI), de Bâle, dispôs durante trinta
anos de estimativas confiáveis sobre os níveis de compromissos dos paí-
ses em relação aos bancos internacionais, desde meados dos anos 80 não
existia a menor idéia sobre o montante preciso dos compromissos e ainda
menos sobre a configuração dos créditos em risco ou em alto risco, se-
gundo ele: “ninguém tem a menor idéia da estrutura das interdependências”
(Euromoney, junho 1994, p. 40).

Os limites das capacidades de intervenção do FMI
Os acontecimentos deram razão mil vezes ao banqueiro belga. Desde

o começo dos cracks asiáticos, assistiu-se a uma reavaliação permanente,
semana a semana, dos montantes da dívida dos bancos e dos grupos indus-
triais dos principais países afetados. No caso da Coréia, passou-se de uma
estimativa de 20 bilhões de dólares, em meados de novembro, para 100
bilhões no momento da missão do FMI, no começo de dezembro, e para
200 bilhões quando foi preciso, logo após o Natal, que o governo coreano
lembrasse ao FMI e aos principais países cotizantes desta instituição, a ex-
trema urgência de que se revestia o desbloqueio dos fundos. Da mesma
forma, a estimativa do montante das dívidas das instituições privadas
indonésias quadruplicou em dois meses e atingiria, no momento atual, entre
160 e 200 bilhões de dólares, segundo as fontes. Em 12 de novembro, um
gabinete de Hong Kong tinha estimado em 500 bilhões de dólares os crédi-
tos duvidosos de nove países da região. Hoje em dia, é praticamente no
dobro desta cifra que se situa a estimativa.

É neste quadro que se deve situar a intervenção do FMI e ver os
meios que ele dispõe. Sua tarefa é tentar evitar que a cadeia internacional
das dívidas não se rompa, que a pirâmide das obrigações múltiplas não
desmorone. E deve fazê-lo sem conhecer a constituição e a configuração
exatas ou sequer o montante preciso, salvo que é astronômico. Deve refor-
çar um dique que está fazendo água por todos os lados e corre de uma
brecha para outra com meios que são muito limitados. Em um dos artigos
(26.12.97), muito raros, onde o jornal Le Monde consente em entreabrir
aos seus leitores um véu da verdade, soubemos que, segundo a pesquisa
efetuada pelo jornal junto ao FMI, este último não dispunha, em fins de
novembro, uma vez lançados os programas de ajuda aos bancos tailandeses
e indonésios, de mais do que 50 bilhões de dólares. E que, além do mais, não
são imediata e livremente disponíveis. Esta é uma das razões da extrema
lentidão com a qual os fundos anunciados foram colocados à disposição
dos países. A outra: a garantia da colocação em marcha das “reformas”
impostas. Quando os fundos de intervenção corrente estão esgotados, o
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FMI é obrigado a pedir aos principais países acionistas (o G7 mais a Suíça)
para colocarem à sua disposição os fundos correspondentes a seus com-
promissos estatutários para momentos de crise aguda. Em certos casos,
estes fundos são antecipados das reservas exteriores colocadas sob a auto-
ridade dos bancos centrais e dos ministérios das finanças. O país desguarnece
então as reservas das quais ele próprio pode ter necessidade para combater
ataques especulativos, mas o governo tem as mãos livres para agir. Em
outros casos, os fundos devem ser desbloqueados do orçamento do Estado,
o que implica conseqüentemente o aumento na carga orçamentária. É o
caso dos Estados Unidos onde a operação exige a intervenção e a aprovação
do Congresso, dado que neste país a constituição é presidencial e não
bonapartista como é o caso da França.

Foi assim que o “pacote de ajuda”, de cerca de 50 bilhões anunciado
pelo FMI no começo de dezembro (no momento em que a dívida coreana
era avaliada em 100 bilhões de dólares), teve (e ainda tem) a maior dificulda-
de em se materializar. Um pouco antes do Natal, anunciou-se que o Banco
Mundial efetuou uma transferência de 2 bilhões, mas também se soube que
os primeiros discursos no Senado, dos membros do governo Clinton, havi-
am sido mal recebidos e que seria preciso muitas semanas antes que a con-
tribuição estatutária dos Estados Unidos se encontre nas mãos do FMI.

Entre reescalonamento e “moratória de fato”
das dívidas privadas

Confrontado com a ameaça absolutamente concreta de iliquidez dos
bancos coreanos, o consórcio bancário central dos grandes bancos de
crédito dos países do G7 mais a Suíça se reuniu em Nova York e decidiu
conceder aos devedores coreanos um reescalonamento de um mês das
somas devidas no começo do ano a título de serviço dos juros e do reem-
bolso do principal sobre os empréstimos em vencimento: um montante de
algo em torno a 15 bilhões de dólares. Os comentadores se alegraram de
que esta medida tenha dado um descanso aos mercados das bolsas asiáti-
cas e mundiais. Um acordo de reescalonamento de vários meses está ago-
ra a ponto de ser assinado. Seu objetivo é ganhar tempo e retardar o mo-
mento no qual uma parte dos bancos dos países centrais do sistema impe-
rialista se encontrarão na obrigação de proclamar o caráter irrecuperável
de seus créditos aos bancos coreanos. Mas mesmo neste caso, parece se
impor a inscrição dos créditos reescalonados na categoria dos créditos
duvidosos. Este será o caso dos bancos norte-americanos que são sub-
metidos, também aqui, a uma supervisão mais estrita do que os bancos
europeus. E os jornalistas do New York Herald Tribune (11/1/98) tiveram
de colocar duas questões: se esta obrigação for confirmada, a inscrição
dos créditos reescalonados na categoria de duvidosos não terá repercus-



26 - outubro26 - outubro26 - outubro26 - outubro26 - outubro

François Chesnais

sões sobre a cotação de suas ações em Wall Street? Será estendida aos
bancos japoneses e europeus, muito mais fortemente engajados na Coréia
do que os norte-americanos? Mas então com que conseqüências para os
seus balanços e quais riscos de extensão dos colapsos para o Japão em
particular?

Quando se sabe que o montante dos créditos duvidosos suportados
pelos bancos japoneses em razão dos efeitos não reabsorvidos do crack
imobiliário e da bolsa de 1990, é de 1 trilhão de dólares (E. Leser, Le Monde,
14.11.97), compreende-se que não será coisa fácil para eles acrescentar
várias dezenas de bilhões a mais. Em se tratando dos créditos dos bancos
franceses, na hipótese de um colapso dos bancos coreanos, o governo Jospin
terá os meios, política e economicamente, de “socializar” novas perdas ban-
cárias importantes, qualquer que seja o seu desejo de fazê-lo? A situação
dos grandes bancos norte-americanos é diferente. Comparados aos bancos
dos países mencionados, eles são sólidos e poderão absorver sem demasia-
da dificuldade o peso dos créditos irrecuperáveis em seus balanços. No seu
caso, o elemento de vulnerabilidade imediata é o mesmo que para os grupos
industriais. Os bancos são de sociedades de ações, cotadas em Wall Street.
Ora, o estado do mercado de bolsas torna arriscado o anúncio de uma baixa
dos lucros e portanto de dividendos, não para as sociedades em questão
tomadas individualmente, mas para o mercado de ações em seu conjunto.

No caso do sistema bancário coreano, os grandes bancos credores
estrangeiros tiveram ao menos interlocutores reconhecidos e autorizados
com quem discutir. No caso da Indonésia, a dimensão muito menor dos
estabelecimentos, assim como seus laços com o poder político ditatorial
corrompido, não permitiram esta negociação. Na medida em que a crise se
agrava na Indonésia, que as falências se multiplicam e que a paralisia e a
incerteza políticas crescem, os bancos ocidentais e japoneses, mas também
os de Cingapura e de Hong Kong são confrontados àquilo que os
comentadores são obrigados a chamar de uma situação de “moratória de
fato”, isto é, de moratória selvagem. Tanto pela incapacidade real, como
pelo fato de que bancos e empresas devedoras da Indonésia se aproveitam
da anarquia crescente e se recusam simplesmente em reconhecer suas dívi-
das, colocando os credores estrangeiros diante de um fato consumado.
Num grau menor, o mesmo ainda pode se produzir na Tailândia. O que
significa que a parte da dívida bancária asiática cujos vencimentos são ne-
gociáveis com parceiros representativos não constitui mais do que uma
fração de compromissos mais importantes largamente irrecuperáveis.

As relações Estados Unidos/Japão no
processo de contágio mundial

O dispositivo imperialista mundial comporta um conjunto de postos
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avançados que resistiram à tempestade em novembro (é o caso dos mercados
financeiros brasileiros ou argentinos), assim como de bastiões secundários
importantes (a praça bancária de Hong Kong especialmente) que ainda se
mantêm. Sua queda dará, mais cedo ou mais tarde, uma nova aceleração ao
movimento. Entretanto, outros focos de incêndios financeiros podem se acender
em outros lugares, por exemplo, na Rússia. O coração do dispositivo se situa
bem seguro nos Estados Unidos, onde os principais mercados financeiros,
Wall Street e Chicago, estão localizados. Não pode haver aí a transformação
de uma situação previsível de recessão crescente com deflação para uma
situação de depressão aberta sem um crack nas bolsas norte-americanas.

O “milagre” do crescimento do PIB e da bolsa nos Estados Unidos já
há cinco anos (enquanto a Europa e o Japão não conseguiram superar os
efeitos da recessão de 1990-1991) deve-se ao mesmo tempo à sua situação
única no sistema mundial e à sua adequação ao capitalismo selvagem que
retomou o domínio com o neoliberalismo. Os Estados Unidos são o único
país imperialista que podia compensar o desabamento de sua taxa de pou-
pança doméstica atraindo em sua direção a parte mais forte do capital de
aplicação disponível mundialmente. Fortalecidos por este fluxo, os Estados
Unidos puderam levar uma política vedada aos outros países atingidos pela
crise imobiliária e bancária de 1990: fornecer ao sistema bancário liquidez a
uma taxa de juros muito baixa, deixando correr a sua taxa de câmbio. Foi
somente após o estouro da crise mexicana e a colocação em ação do plano
de salvamento de fevereiro de 1995, que o Federal Reserve teve de intervir
para reassegurar os detentores de ativos financeiros em dólares. Entre 1991
e 1994, os bancos norte-americanos puderam obter liquidez a 2% e empres-
tar a 4-5%. A restauração da lucratividade dos bancos e o fim da penúria de
crédito ajudaram poderosamente a retomada econômica da qual os Estados
Unidos foram o único beneficiário.

Uma das brincadeiras fáceis em voga nos meios financeiros norte-ame-
ricanos é dizer que os Estados Unidos se tornaram “não somente o emprestador
mas também o consumidor em última instância” da economia mundial. Se isso
é assim, é porque o funcionamento rentista do regime de acumulação mundializado
com predomínio financeiro faz que o país mais rico do mundo seja também o
que atrai para si, para esterilizá-la em seus mercados financeiros, a parte mais
importante da liquidez mundial. A crise asiática só veio acentuar ainda mais esta
polarização de fluxos de liquidez na direção dos Estados Unidos, posto que este
país é considerado mais do que nunca pelos investidores financeiros como o
seu principal país refúgio. É este afluxo que permitiu a Wall Street dar a volta
por cima após o choque da bolsa em 27-28 de outubro. Se o Federal Reserve
não teve de criar liquidez para ajudar a estabilizar as cotações é porque o afluxo
de capitais fugindo da Ásia permitiu aos títulos colocados à venda encontrar
compradores bastante facilmente.
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O reverso da medalha para os Estados Unidos é de que será sobre
eles que vai se concentrar o efeito mais forte dos mecanismos de crise
provenientes da Ásia nos próximos meses. O Japão, ao menos tanto quanto
a Coréia, é o retransmissor através de uma articulação estreita entre a situ-
ação dos bancos e a dos grupos industriais, os keiretsu. Os bancos japone-
ses nunca superaram as perdas sofridas em 1990 no mercado imobiliário e
na bolsa. Enquanto o governo norte-americano pôde impor a socialização
das perdas causadas pela falência das caixas de poupança mediante o recur-
so ao imposto (da mesma forma como os governos franceses fizeram, e
vão mais do que nunca querer fazer para o Crédit Lyonnais, e talvez para
outros bancos), o governo japonês não pôde fazer o mesmo. Ele não pôde
fazer o contribuinte japonês pagar os créditos irrecuperáveis das filiais imo-
biliárias dos grandes bancos ou das casas de corretagem. Tanto quanto os
bancos franceses, os bancos japoneses acreditaram poder se recuperar na
Ásia. O desmoronamento dos sistemas financeiros na Indonésia e na
Tailândia e o reescalonamento (ou moratória negociada) das somas devidas
pelos bancos coreanos agravaram severamente a fragilidade sistêmica ban-
cária do país. Conforme mostraram os contragolpes da falência da casa de
corretagem Yamaichi em novembro, seguida da de um importante grupo
agro-industrial, a falência de alguns estabelecimentos pode ser suficiente
para provocar, através de uma queda do índice Nikei, um contagioso pânico
internacional nas bolsas. Fundamentalmente, existem apenas duas vias para
os bancos japoneses se recuperarem: um salto nas exportações, que repatri-
ariam, por meio de um excedente ainda mais elevado da balança comercial,
lucros e liquidez; ou a “socialização das perdas”, pela via orçamentária. Esta
segunda via, que teria, no contexto atual, fortes efeitos recessivos, é a que
os Estados Unidos reivindicam de maneira cada vez mais brutal e que as
missões do FMI pressionam o governo japonês para adotar. Estas exigênci-
as se chocam com a resistência da população japonesa, de maneira que
nunca há maioria no Parlamento para “salvar” os bancos pela via fiscal e
orçamentária. Mas há igualmente resistência da parte dos grandes grupos
industriais, para os quais renunciar a lucrar com a taxa de câmbio favorável
entre o yen e o dólar para aumentar suas exportações resultará na adoção de
um ato de submissão ao imperialismo norte-americano. O tempo urge no
entanto. Se os bancos japoneses não eliminam rapidamente uma fração im-
portante de seus créditos duvidosos (ninguém sendo capaz de dizer qual o
montante indispensável), a falência de uma parte deles será inevitável. A
estagnação atual da economia japonesa se transformará então em recessão.

O papel de Wall Street na extensão do contágio mundial
Em que momento os efeitos da crise iniciada na Ásia vão ser legí-

veis nos balanços trimestrais dos grupos industriais e dos grandes bancos
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norte-americanos? Qual vai ser a amplitude da penetração do mercado
interior dos Estados Unidos e o grau de agravamento do seu déficit co-
mercial ao longo dos próximos meses? Como a bolsa de Wall Street vai
reagir ao anúncio de lucros e dividendos em baixa e de uma subida do
déficit externo suficientemente importante para que a taxa de câmbio do
dólar termine por ser atingida? Como os mercados financeiros reagiriam a
um agravamento da crise bancária japonesa ou a uma desvalorização da
moeda chinesa, o yuang?

Colocar estas questões é apontar o papel do terceiro mecanismo de
propagação da crise apresentado mais acima, aquele que tem por teatro os
mercados das bolsas dos países que concentram a capitalização mundial em
bolsas. Mesmo estando estreitamente subordinado aos dois mecanismos aos
quais já nos referimos longamente neste artigo, o mecanismo de propagação
pela esfera das bolsas tem uma autonomia e efeitos destrutivos poderosos que
lhes são próprios. É também o mecanismo cujos prazos são os mais difíceis
de prever. Este conjunto de características resultam da natureza econômica
dos mercados financeiros e do caráter fictício dos valores sobre os quais
atuam suas transações. Os mercados financeiros são mercados secundários
que parecem dar vida própria e um valor autônomo a direitos em dividendos e
a créditos gerando juros. O proprietário de ações, que não possui de fato mais
do que frações do capital de uma dada empresa que lhe dão direito ao dividen-
do, tem a ilusão de possuir um “capital” autônomo cujo valor parece ser
fixado pela cotação atingida por suas ações na bolsa.12 Ele acredita que a
capitalização das bolsas repousa sobre bases tangíveis quando, na verdade,
ela é uma ficção, na melhor das hipóteses, a imagem refratada do montante de
liquidez disponível que busca refúgio ou que quer especular no mercado das
bolsas, na falta de melhores formas de investimento ou de aplicação.

O mundo fantasmagórico dos mercados financeiros é o de um conjunto
de operadores e de portadores de títulos, cujas transações e fortuna repousam
sobre um desdobramento do capital engajado na produção ou na circulação, ou
seja, sobre créditos gerando juros suscetíveis de perder todo valor se se modi-
ficam as relações econômicas ou sociais que as sustentam. Este mundo
fantasmagórico que vive encerrado em si mesmo, apesar de ser estreitamente
dependente do que se passa fora do seu campo, é paranóico. Ele vive ao ritmo
das notícias que recebe quanto à saúde e lucratividade das empresas e dos
bancos cotados, ou da capacidade dos países ou empresas devedoras em reem-
bolsar as suas dívidas que sustentam juros. O nervosismo dos mercados cresce
quando uma má conjuntura econômica se instala. Reagem de maneira cada vez
mais brusca, até mesmo irracional, face a tudo que entre na categoria de “más

12 A análise do caráter do capital fictício das ações e obrigações sobre a qual me apoio encontra-se em Marx,
Le Capital, livro III, caps. XXIX e XXX.
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notícias”, isto é, que são capazes de afetar por ricochete os valores das bolsas.
As fases críticas na bolsa são aquelas em que começa a haver uma retirada do
mercado por parte dos detentores de títulos, seja para uma dada categoria de
ações, seja de uma forma geral. Desde que os títulos colocados à venda têm
dificuldade de encontrar compradores ou simplesmente não os encontram, en-
tra-se numa nova fase: aquela em que assiste-se à queda ou até mesmo o desa-
bamento das cotações. O fato de que títulos de tal ou qual tipo ou empresa não
encontram compradores pode refletir, evidentemente, ou acontecimentos muito
particulares e circunscritos, ou fatos de alcance geral que dizem respeito a toda
uma economia, ou mesmo ao sistema mundial tomado como um todo.

Todos estes elementos concorrem para explicar porque os mercados
financeiros são tomados de “pânicos” quase cegos. Ora, uma das caracterís-
ticas da situação que se criou desde o final do verão de 1997 é a de um
crescimento significativo do grau e da velocidade dos fenômenos associados
ao contágio nas bolsas. O anúncio da colocação à venda, massiva ou impor-
tante, de títulos num mercado nacional, qualquer que seja, assim como do
fato de que esses títulos tiveram dificuldade de encontrar compradores, ou
não os encontraram de forma alguma, é percebido imediatamente como uma
“má notícia” pelo conjunto das bolsas do globo: seus efeitos repercutem de
um lugar ao outro. O caráter “de rebanho” dos operadores dá a certos merca-
dos um papel de referência que é mais forte no domínio das bolsas do que em
qualquer outro. Em razão do caráter altamente hierarquizado das finanças,
Nova York e Chicago são a engrenagem decisiva do contágio nas bolsas. É
somente a partir delas que a crise, no seu movimento de propagação interna-
cional, pode redundar num crack de uma amplitude tal que levará ao desaba-
mento em série dos mercados de bolsas no planeta, conduzindo então à recessão
mundial. Compreende-se que o estado da economia norte-americana seja um
dado central da situação mundial tomada em seu conjunto. Tanto a gravidade
potencial do contágio nas bolsas como o papel “líder” de Wall Street foram
evidenciados quando do “mini-crack” de 27-28 de outubro de 1997. Logo
após este episódio, cuja velocidade e amplitude de contágio superaram os do
crack de 1987, foram as ações dos maiores grupos norte-americanos que se
tornaram objeto de vendas importantes pela primeira vez desde o começo dos
anos 90. Tais vendas forçaram um grupo como IBM a intervir para estabilizar
as cotações comprando seus próprios títulos. Neste dia, a intervenção da IBM
ainda teve a capacidade de reerguer o mercado, mas será sempre assim?

Conclusão
Um trabalho de análise econômica não é um exercício de adivinha-

ção. O essencial é compreender que a crise não é nem “asiática”, nem “fi-
nanceira”, mas que ela é mundial e que ela é a expressão de contradições
econômicas e políticas profundas. A partir deste fato, a possibilidade de um
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crack não é uma hipótese abstrata, mas alguma coisa inscrita na situação
aberta na Ásia em julho último. Os especialistas financeiros excluem cada
vez menos essa hipótese, mesmo se o nervosismo dos mercados obriga-os
a falarem apenas entre iniciados. Eles temem então a severidade da “corre-
ção” das bolsas, a amplitude de seus efeitos de baixa de rendimentos para os
beneficiários dos sistemas de aposentadoria por capitalização e para os par-
ticipantes de fundos de aplicação coletivos nos Estados Unidos, a dimensão
imprevisível das recaídas do contágio internacional nas bolsas. Perfeita-
mente conscientes do fato de que a crise em curso e seu agravamento
possível colocariam em questão as bases do regime de acumulação com
predomínio financeiro, ou até mesmo o modo de produção capitalista como
tal, os bajuladores do capital afinam o discurso da crise como “preço de
entrada na economia do terceiro milênio”. Para a classe operária, os assala-
riados de todas as categorias e a juventude, um crack internacional nas
bolsas abrindo uma verdadeira crise econômica mundial, significaria um
salto no desemprego, uma multiplicação do conjunto dos males que os afli-
gem. Para o movimento operário majoritário, mas também para as corren-
tes marxistas revolucionárias que buscam se reorientar e se reagrupar, uma
situação nova seria criada. Esta situação será aquela em que não será mais
suficiente ser um opositor que trabalha para “empurrar para a esquerda” o
governo ou as direções sindicais ou que lhes pede para “mudar de política”.
Diante da urgência será preciso estar preparados para dizer aos assalariados
e aos desempregados o que deverá ser feito e como fazê-lo, incluindo a
tomada em suas próprias mãos das soluções dos problemas.

A elaboração de um programa de ação para as massas, de um “plano
de emergência”, para o qual diversos militantes, especialmente em Rouen,13

já lançaram as bases, deverá daqui por diante integrar explicitamente a hipó-
tese de um agravamento brusco da situação econômica. Mas será preciso
também integrar neste programa uma reflexão sobre as condições da auto-
organização diante de uma situação deste tipo. Uma coisa é certa: tudo deve
ser posto em ação para que, se houver um crack, ele não seja abordado
como uma “calamidade”, mas como um evento que abrirá a possibilidade de
devolver àqueles que sofrem as conseqüências da dominação capitalista a
esperança de construir um sistema econômico e social correspondente às
suas aspirações e às suas necessidades.

13 Nas greves de 1995/1996 na França, NT.


