Anwar Shaikh

A primeira grande depressão do século XXI

Por ocasião da passagem dos dez anos da falência do banco de
investimentos Lehman Brothers nos EUA, a 15 de setembro de 2008,
momento simbólico da irrupção da mais grave crise capitalista mundial
desde os anos 30 do século passado, multiplicaram-se na imprensa as
análises sobre as causas desta crise, em geral, na melhor das hipóteses, muito superficiais. Neste artigo, publicado em 2010 (Anwar Shaikh,
«The First Great Depression of the 21st Century», Socialist Register 2011,
Vol 47, pp. 44-63, October 2010), essa análise, embora limitada pelo
âmbito da publicação, vai mais fundo. O original pode ser descarregado no site pessoal do autor, em http://www.anwarshaikhecon.org/.

A crise económica geral que se desatou através do mundo em 2008 é uma
grande depressão. Foi desencadeada por uma crise financeira nos EUA, mas
não foi essa a sua causa. Esta crise é uma fase absolutamente normal de um
padrão recorrente de longa duração da acumulação capitalista, em que longas
expansões acabam por dar lugar a longos abrandamentos. Quando esta transição ocorre, a saúde da economia vai de boa a má. Na segunda fase, um choque pode desencadear uma crise, tal como o colapso do mercado hipotecário
de alto risco [subprime] fez em 2007 e tal como anteriores choques desencadearam crises gerais nas décadas de 1820, 1840 (NT), 1870, 1930 e 1970 (1).
(NT) Faltava esta data, por gralha. Cf. nota 1 e Anwar Shaikh, Capitalism: Competition, Conflict,
Crises, Oxforf University Press, 2016, p. 276, últ. §, l. 4. Corrigimos igualmente outras gralhas evidentes,
nomeadamente na figura 2 adiante e no apêndice.
(1)
A crise de 1825 tem sido vista como a primeira verdadeira crise industrial. A crise de 1847
foi tão severa que deflagrou revoluções por toda a Europa. Maurice Flamant e Jeanne Singer-Kerel,
Modern Economic Crises, London: Barrie & Jenkins, 1970, pp. 16-23. A classificação de «Longa Depressão
de 1873 a 1896» [N.T.: 1873-1893, no original, por gralha] é de Forrest Capie e Geoffrey Wood, «Great
Depression of 1873-1896», in D. Glasner and T. F. Cooley, eds., Business Cycles and Depressions: An Encyclopedia, New York: Garland Publishing, 1997. A Grande Depressão de 1929 a 1939 é bem conhecida.
A calendarização da Grande Estagflação de 1967 a 1982 é de Shaikh, «The Falling Rate of Profit and the
Economic Crisis in the U.S.», in R. Cherry et al., eds., The Imperiled Economy, New York: Union For Radical
Political Economy, 1987. Tanto o nome como a calendarização da crise económica mundial que eclodiu
em 2008 ainda não foram estabelecidos.
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No seu justamente famoso livro, The Great Crash 1929, John Kenneth Galbraith assinala que, apesar de a Grande Depressão dos anos 1930 ter sido
precedida por uma desenfreada especulação financeira, foi o estado fundamentalmente pouco sólido e frágil da economia em 1929 que permitiu ao
craque da bolsa de valores desencadear um colapso económico (2). Como
era então, assim é agora (3). Aqueles que optam por ver cada episódio destes
como um acontecimento singular, como o aparecimento casual de um «cisne
negro» num bando de cisnes até então imaculado (4), esqueceram a dinâmica
da história que procuram explicar. E, durante o processo, também esquecem,
convenientemente, que é a própria lógica do lucro que nos condena a repetir
esta história.
A acumulação capitalista é um processo dinâmico turbulento. Tem poderosos ritmos incorporados, modulados por fatores conjunturais e acontecimentos históricos específicos. A análise da história concreta da acumulação
deve, por isso, distinguir entre padrões intrínsecos e as suas expressões históricas particulares. Os ciclos de negócios são os elementos mais visíveis da
dinâmica capitalista. Um ciclo rápido (de 3-5 anos dos inventários) resulta
das oscilações perpétuas da oferta e da procura agregadas e um ciclo médio
(de 7-10 anos do capital fixo) das flutuações mais lentas da capacidade e da
oferta agregadas (5). Mas subjacentes a estes ciclos de negócios existe um
(2) John Kenneth Galbraith, The Great Cash, 1929, Boston: Houghton Mifflin, 1955, caps. I-II e
pp. 182, 192 [N.T.: editado em Portugal como A Crise Económica de 1929 – Anatomia de uma catástrofe
financeira, Dom Quixote, abril de 1988, traduzido por Calado Trindade, e como Crash 1929, Gestão Plus,
abril de 2009, traduzido por Duarte Sousa Tavares]. Galbraith era ambivalente acerca da possibilidade
de recorrência de uma grande depressão. Como historiador, estava perfeitamente consciente de que os
«ciclos [financeiros] de euforia e pânico … estão mais ou menos em consonância com o tempo que levou
às pessoas a esquecer o último desastre». John Kenneth Galbraith, Money: Whence It Came, Where It
Went, Boston: Houghton Mifflin Company, 1975, p. 21 [N.T.: editado em Portugal como Moeda – Das suas
origens à economia contemporânea, Presença, junho de 1996]. Observou que estes ciclos são eles próprios o «produto da livre escolha e decisão de centenas de milhares de indivíduos», que apesar da esperança numa memória imunizadora do último acontecimento «as hipóteses de recorrência de uma orgia
especulativa são bastante altas», que «durante a próxima expansão algumas virtuosidades novamente
redescobertas do sistema de livre empresa serão citadas», que entre «os primeiros a aceitar estas racionalizações estarão alguns dos responsáveis por invocar os controlos … [que então] dirão firmemente
que os controlos são desnecessários» e que ao longo do tempo as «entidades reguladoras … se tornam,
com algumas exceções, ou numa divisão da indústria que regulam ou senis». Galbraith, The Great Crash,
1929, pp. 4-5, 171, 195-96. No entanto, enquanto político, manteve a esperança de que nenhum destes
acontecimentos se realizaria.
(3)

Floyd Norris, «Securitization Went Awry Once Before», New York Times, 29 January 2010.

(4)

David Smith, «When Catastrophe Strikes Blame a Black Swan», The Sunday Times, 6 May 2007.

(5) Shaikh, «The Falling Rate of Profit», op. cit. [N.T.: p.117]; J. J. van Duijn, The Long Wave in
Economic Life, London: Allen and Unwin, 1983, caps. 1-2.
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ritmo muito mais lento, consistindo de longas fases alternadas de aceleração
e desaceleração da acumulação. Os vários ciclos de negócios são articulados
nestas ondas básicas (6). A história capitalista é sempre representada sobre
um palco em movimento.
Após a Grande Depressão dos anos 1930, veio a Grande Estagflação dos
anos 1970. Neste caso, a crise subjacente foi tapada por uma inflação galopante. Mas isto não evitou grandes perdas de emprego, uma grande queda no
valor real do índice da bolsa de valores e falências generalizadas de empresas
e bancos. Na altura, houve considerável ansiedade de que o sistema económico e financeiro se desfizesse completamente (7). Para os nossos presentes
propósitos, é útil observar que, em países como os EUA e o Reino Unido, a
crise levou a alto desemprego, a ataques aos sindicatos e aos apoios institucionais para trabalhadores e pobres, e a inflação que rapidamente erodiu
quer os salários reais quer o valor real do mercado de ações. Outros países,
como o Japão, recorreram a baixo desemprego e a uma deflação gradual dos
ativos, que esticaram a duração da crise, mas evitaram que tivesse a profundidade que alcançou nos EUA e no Reino Unido.
Apesar destas diferenças, uma nova expansão começou nos anos 1980 em
todos os principais países capitalistas, estimulada por uma queda acentuada
nas taxas de juro, que aumentaram grandemente a taxa líquida de retorno do
capital, isto é, aumentaram a diferença líquida entre a taxa de lucro e a taxa
de juro. A queda das taxas de juro também lubrificou a difusão do capital através do globo, promoveu um enorme aumento da dívida dos consumidores e
alimentou bolhas internacionais na finança e no imobiliário. A desregulamentação das atividades financeiras em muitos países foi avidamente perseguida
pelos próprios negócios financeiros e, com a exceção de poucos países como
o Canadá, o esforço foi largamente bem sucedido. Ao mesmo tempo, em países como os EUA e o Reino Unido, deu-se um aumento sem precedentes da
exploração dos trabalhadores, expresso no abrandamento dos salários reais
em relação à produtividade. Como sempre, o benefício direto foi um grande
impulso na taxa de lucro. O efeito colateral normal de uma desaceleração
do salário teria sido uma estagnação do gasto real em consumo. Mas, com
a queda das taxas de juro e o crédito sempre mais fácil, o consumo e outros
gastos continuaram a aumentar, levados numa maré crescente de dívida.

(6)

E. Mandel, Late Capitalism, London: New Left Books, 1975, pp. 126-27.

(7)

Shaikh, «The Falling Rate of Profit», op. cit., p. 123.
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Todos os limites pareciam suspensos, todas as leis de movimento abolidas.
E então desabou. A crise imobiliária nos EUA foi apenas o detonador imediato.
O problema subjacente foi que a queda das taxas de juro e o aumento da
dívida, que alimentaram a expansão, tinham atingido os seus limites.
A crise atual ainda se desenrola. Quantidades massivas de dinheiro têm
sido criadas em todos os principais países avançados e canalizadas para
o sector empresarial, para ampará-lo. Mas este dinheiro tem sido largamente sequestrado aí. Os bancos não têm desejo de aumentar os empréstimos num clima de risco em que podem não conseguir recuperar o
seu dinheiro com um lucro suficiente. Atividades como a indústria automóvel têm um problema semelhante, porque estão sobrecarregadas com
grandes inventários de bens por vender, que necessitam de despachar antes
mesmo de pensar em se expandir. Por conseguinte, o grosso dos cidadãos
não recebeu benefício direto das enormes somas de dinheiro lançadas e as
taxas de desemprego permanecem altas. A este respeito, é impressionante
como se fez tão pouco para expandir o emprego através de trabalhos criados publicamente, como foi feito pelo governo Roosevelt durante os anos
1930.
Isto leva-nos à questão fundamental: como é que o sistema capitalista,
cujas instituições, regulamentos e estruturas políticas mudaram tão significativamente no curso da sua evolução, ainda é capaz de exibir certos padrões
económicos recorrentes? A resposta reside no facto de estes padrões particulares estarem enraizados na motivação do lucro, que permanece o regulador
central do comportamento empresarial durante esta história. O invólucro do
capitalismo muda constantemente, de modo a que o seu núcleo permaneça
o mesmo. Uma explicação completa da dinâmica teórica ultrapassa o âmbito
deste ensaio, mas podemos obter uma boa perceção da sua lógica examinando a relação entre acumulação e lucratividade. No que segue, focarei nos
Estados Unidos, porque este ainda é o centro do mundo capitalista avançado
e foi neste que a crise teve origem. Mas tem que dizer-se que os verdadeiros
danos são globais, incidindo sobretudo nas já sofredoras mulheres, crianças e
desempregados deste mundo.

188 / Julho-Agosto-Setembro / 2018



Página 57

Anwar Shaikh A primeira grande depressão do século XXI

Acumulação e lucratividade
«O motor que move a empresa é … o lucro» (8) (Keynes)
«Vendas sem lucros não têm sentido» (9) (Business Week)

Toda a empresa sabe, sob risco de extinção, que o lucro é a sua raison d’être
[razão de ser]. Os economistas clássicos argumentaram que o que é central
para a acumulação é a diferença entre a taxa de lucro (r) e a taxa de juro (i). Pela
razão de que o lucro é o retorno sobre o investimento ativo, enquanto que a
taxa de juro é o retorno sobre o investimento passivo. Uma dada quantidade de
capital pode ser investida em produzir ou vender mercadorias, em emprestar
dinheiro ou na especulação ativa. A taxa de lucro, em cada caso, é o seu retorno,
repleto de todos os riscos, incertezas e erros a que estão sujeitos tais esforços. Como aprendem os homens de negócios, «há coisas que sabemos que
conhecemos. Há … coisas que sabemos que desconhecemos … Mas também
há coisas que nem sabemos que desconhecemos» (10). Por outro lado, a mesma
quantidade de capital poderia também ser investida numa conta-poupança ou
numa obrigação segura, ganhando juros, em tranquilidade e relativa segurança.
A taxa de juro é a referência, a alternativa segura, à taxa de retorno sobre o
investimento ativo. Marx argumenta que é a diferença entre as duas taxas, a que
chama taxa de ganho do empresário (NT) (r - i), que guia o investimento ativo.
Keynes diz quase a mesma coisa: chama à taxa de lucro a eficiência marginal do
capital (EMC) e foca na diferença entre ela e a taxa de juro como o fundamento
da viabilidade do investimento. As economias neoclássica e pós-keynesiana
também focam esta mesma diferença, embora de maneira indireta: os custos
de produção são definidos de maneira a incluir um “custo de oportunidade”,
compreendendo o equivalente a um juro sobre o stock de capital, de modo que
o “lucro económico” é a quantidade de ganho do empresário e a correspondente taxa de lucro é, simplesmente, a taxa de ganho do empresário (r - i) (11).

(8) John Maynard Keynes, A Treatise on Money [N.T.: deve referir-se ao volume II], New York:
Harcourt, Brace and Company, 1976, p. 148.
(9)

Lewis Braham, «The Business Week 50», Business Week, 23 March 2001.

(10) Donald Rumsfeld, «DoD News Briefing – Secretary Rumsfeld and Gen. Myers», United States
Department of Defense, 12 February 2002, disponível em https://www.defense.gov/.
(NT) Também chamada de taxa do ganho empresarial, taxa de lucro do empresário ou taxa de
lucro da empresa. Utilizamos a expressão adotada na tradução de O Capital das Edições «Avante!».
(11) Eckhard Hein, «Money, Credit and the Interest Rate in Marx’s Economics: On the Similarities
of Marx’s Monetary Analysis to Post-Keynesian Analysis», International Papers in Political Economy, 11(2),
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Considere-se a seguinte ilustração. Suponha-se que o lucro anual da
empresa é de 100.000$. Suponha-se que a taxa de juro corrente é de 4% e
que o stock de capital da empresa no início do ano é de 1.000.000$. Então,
o capital da empresa poderia, em vez disso, ter ganhado 40.000$, se tivesse
sido aplicado em obrigações seguras. De um ponto de vista clássico, podemos
pensar no lucro total da empresa como tendo duas componentes: 40.000$
de equivalente ao juro e 60.000$ de ganho do empresário. A economia neoclássica disfarça tudo isto tratando o equivalente ao juro hipotético como um
“custo” em pé de igualdade com os salários, materiais e depreciação. Consequentemente, a sua definição de lucro económico é já o ganho do empresário
(60.000$). A economia pós-keynesiana adota tipicamente muitos conceitos
neoclássicos, um dos quais é este.
A taxa de lucro é a razão entre o lucro anual e o stock de capital do início
do ano, isto é, r = 100.000$ / 1.000.000$ = 0,10. A correspondente taxa de
ganho do empresário (re) é a quantidade de ganho do empresário dividida
pelo stock de capital, que dá re = 60.000$ / 1.000.000 = 6%. É fácil verificar
que a taxa de ganho do empresário é igual à diferença entre a taxa de lucro e
a taxa de juro: re = r – i = 10% - 4% = 6%.
Outras duas considerações tornam-se importantes a um nível empírico. Primeiro, o lucro, tal como registado na contabilidade nacional, nem é
o lucro total (P) nem o ganho do empresário (PE), mas algo entre os dois.
A contabilidade nacional define o lucro económico como o lucro efetivo
líquido do juro efetivamente pago. Assim, se a empresa em consideração
tivesse tomado emprestado metade do seu capital total (500.000$), teria que
desembolsar 20.000$ em pagamentos efetivos de juros (4% da sua dívida
total de 500.000$). Portanto, o lucro medido pela contabilidade nacional
(P’ = 80.000$) é o lucro efetivo (P = 100.000$) menos o juro efetivamente pago
pela dívida efetiva (20.000$). Por conseguinte, de forma a medir os lucros efetivos, precisamos de adicionar os juros monetários efetivamente pagos à cifra
do lucro registada na contabilidade nacional. Podemos então calcular o nível
e a taxa de ganho do empresário da maneira previamente discutida (12).
2004, pp. 20-23; Karl Marx, O Capital, livro terceiro, tomo VII, Lisboa: Edições «Avante!», 2016, cap. 23;
Shaikh, «The Falling Rate of Profit», op. cit., p. 126 n1.
(12) Argumentei anteriormente que o stock bruto a custo corrente é a medida apropriada do
capital. Shaikh, «Explaining the Global Economic Crisis: A Critique of Brenner», Historical Materialism,
5, 1999, pp. 106-7. Mas esta medida já não é estimada na maioria das contabilidades nacionais, porque
mudaram recentemente para a hipótese de que os bens de capital se depreciam geometricamente ao
longo de um tempo de vida infinito. Esta hipótese «é largamente utilizada nas exposições teóricas da teo188 / Julho-Agosto-Setembro / 2018
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Segundo, é importante observar que todas as taxas de lucro serão taxas
reais, isto é, ajustadas à inflação, se utilizarmos fluxos de lucro a dólares correntes no numerador e o stock de capital a custo corrente (capital medido em
termos do seu equivalente a preço corrente) no denominador. Desta maneira,
tanto o numerador como o denominador refletem o mesmo conjunto de preços, o que é a essência de uma medida real (13). Isto é óbvio no caso da taxa
de lucro (r), quando P e K refletem ambos preços correntes. Mas também se
aplica à taxa de ganho do empresário (re), cujo numerador é o excesso do lucro
corrente acima do equivalente ao juro corrente sobre o stock de capital a custo
corrente do início do ano (P - iK). Medida desta maneira, a taxa de ganho do
empresário, re = r - i, é uma taxa real (14). Detalhes, deduções e considerações
ria [neoclássica] do capital devido à sua simplicidade», apesar de alguns a considerarem como «empiricamente implausível». Charles R. Hulten, «The Measurement of Capital», in E. R. Berndt and J. E. Triplett,
eds., Fifty Years of Economic Measurement: The Jubilee of the Conference of Research on Income and
Wealth, Chicago: University of Chicago Press, 1990, p. 125. A “cauda infinita” pressuposta também causa
muitos problemas. Michael J. Harper, «The Measurement of Productive Capital Stock, Capital Wealth,
and Capital Services», BLS Working Paper No. 128, US Bureau of Labor Statistics, 1982, pp. 10, 30. A hipótese da vida infinita torna impossível calcular medidas do stock bruto, porque estas dependem da utilização dos tempos de vida específicos dos bens de capital individuais. Numa próxima obra, mostrarei como
se podem calcular as medidas do stock bruto combinando a informação anteriormente disponível das
vidas úteis de bens de capital específicos com as regras recentemente deduzidas para o comportamento
de stocks agregados de capital ponderados em cadeia [N.T.: Cf. Anwar Shaikh, Capitalism: Competition,
Conflict, Crises, Oxforf University Press, 2016, Appendix 6.5, section V, e Appendix 6.7, section V]. Estas
novas medidas do stock de capital alteram os padrões observados da taxa de lucro de 1947 a 1982, mas
têm apenas um impacto limitado nos padrões de 1982 em diante, que estão em foco neste artigo.
(13) A taxa de lucro é, por definição, uma relação entre magnitudes monetárias. Assim, podemos escrevê-la como r = P / K, onde tanto o lucro P como o capital K são medidos a preços correntes.
Em alternativa, podemos deflacionar o denominador pelo índice de preços do capital pK para transformar K, a custo corrente, em KR ≡ K / pK, o stock de capital real (ajustado à inflação). Para preservar a
homogeneidade dimensional da relação devemos, então, deflacionar também o numerador por pK para
transformar o lucro nominal P em PR ≡ P / pK, a massa de lucro real medida em termos do seu poder de
compra sobre o capital. A razão entre as duas medidas reais é, uma vez mais, r.
(14) Ao medir a taxa de ganho do empresário não fazemos suposições sobre a determinação
da taxa de juro nominal. A hipótese neoclássica convencional de Fisher é que a taxa de juro real (iR) é
definida como a diferença entre a taxa de juro nominal (i) e certa taxa de inflação esperada pelo investidor representativo (pe). Sob a suposição adicional de que a taxa de juro real é dada exogenamente, isto
implica que a taxa de juro nominal segue a taxa de inflação (esperada). Mas, sob expetativas racionais,
a taxa de inflação esperada seguirá a pista da taxa de inflação efetiva. Então, o argumento resume-se à
hipótese de que as taxas de juro nominais rastreiam a taxa de inflação – uma proposição que tem sido
tão amplamente refutada que só sobrevive nos manuais. Pierluigi Ciocca e Giangiacomo Nardozzi, The
High Price of Money: An Interpretation of World Interest Rates, Oxford: Clarendon Press, 1996, p. 34.
A descoberta oposta, conhecida desde os tempos de Tooke e Marx, redescoberta por Gibson e comentada por Keynes, é que as taxas de juro rastreiam sobretudo o nível de preços, em vez da sua taxa de
variação. Esta observação revelou-se tão desconcertante para a ortodoxia que é hoje embalsamada sob
o título de “paradoxo de Gibson”. J. Huston McCulloch, Money and Inflation: A Monetarist Approach, New
York: Academic Press, 1982, pp. 47-49.
Página 60

188 / Julho-Agosto-Setembro / 2018

Anwar Shaikh A primeira grande depressão do século XXI

adicionais sobre a especificidade das medidas de contabilidade nacional do
lucro e do capital são apresentados no apêndice: fonte dos dados e métodos.
Com isto nas mãos, voltamo-nos para a análise dos acontecimentos que
levaram à crise atual. Antes de mais, os movimentos da taxa de lucro.

Padrões do pós-guerra da acumulação nos EUA
A taxa geral de lucro
A figura 1 apresenta a taxa de lucro para as sociedades não financeiras dos
EUA, que é a razão entre os seus lucros, antes de juros e impostos sobre os
lucros, e o custo corrente das suas instalações e equipamentos do início do
ano. Também é apresentada a tendência da taxa de lucro (ver o apêndice para
os detalhes). Tal como previamente explicado, necessitamos de uma medida
dos lucros antes dos pagamentos de juros, porque vamos depois comparar
este montante com o equivalente ao juro sobre o mesmo stock de capital,
de modo a obter o ganho do empresário. Visto que os lucros publicados das
sociedades não financeiras são líquidos dos pagamentos efetivos de juros,
adicionamos este último montante de volta aos respetivos lucros publicados.
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Esta medida ampliada do lucro das sociedades não financeiras apanha uma
parte dos lucros das sociedades financeiras, visto que estas obtêm os seus
rendimentos dos pagamentos de juros.
Vemos que a taxa efetiva de lucro está sujeita a muitas flutuações e pode
ser muito influenciada no curto prazo por acontecimentos históricos particulares. Por exemplo, a grande elevação da taxa de lucro nos anos 1960 reflete
a correspondente escalada na Guerra do Vietnam. As guerras são geralmente
boas para a lucratividade, pelos menos nas fases iniciais. A tendência ajustada
da taxa de lucro, igualmente apresentada na figura 1, destina-se a distinguir
entre padrões estruturalmente determinados na taxa de lucro e flutuações de
curto prazo que resultam de acontecimentos conjunturais como a Guerra do
Vietnam. Vemos que a tendência da taxa de lucro derivou para baixo durante
trinta e cinco anos, mas que então estabilizou. A questão é o que sucedeu
para reverter esse padrão.

Produtividade e salários reais
A figura 2 fornece a pista decisiva. Representa a relação entre a produtividade horária e a remuneração horária real (salários reais) no setor empresarial dos EUA de 1947 a 2008. Os salários reais tendem a crescer mais
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lentamente que a produtividade, isto é, a taxa de exploração tende a aumentar. Mas, começando com Reagan nos anos 1980, o crescimento do salário
real abrandou consideravelmente. Isto torna-se evidente comparando os
salários reais efetivos desde 1980 com a trajetória que teriam seguido
se tivessem mantido a sua relação do pós-guerra com a produtividade.
Este afastamento da tendência foi provocado pelos ataques concertados aos
trabalhadores nesta época. Veremos que o seu impacto na taxa de lucro foi
dramático, porque a remuneração dos empregados é grande em relação ao
lucro.

Impacto na lucratividade da supressão do crescimento do salário real
A figura 3 representa o grande impacto que a supressão do crescimento
do salário real teve nos lucros. Mostra a taxa de lucro efetiva, bem como a
trajetória contrafactual que teria seguido se os salários reais nas sociedades
não financeiras tivessem mantido a sua relação do pós-guerra com a produtividade das sociedades não financeiras. A repressão dirigida contra os trabalhadores, iniciada na época de Reagan, teve um propósito claro: alimentou a
expansão na parte final do século vinte.
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A queda extraordinária da taxa de juro
Acabámos de ver que a queda na taxa de lucro foi suspensa por meio de
um abrandamento sem paralelo no crescimento do salário real. Mas isto é
apenas uma parte da explicação para a grande expansão que começou nos
anos 1980. No início deste ensaio, enfatizei que a acumulação capitalista é
conduzida pela diferença entre a taxa de lucro e a taxa de juro, isto é, pela taxa
de ganho do empresário. E é aqui que encontramos a outra chave da grande
expansão: a extraordinária queda sustentada da taxa de juro, que começou
mais ou menos ao mesmo tempo. A figura 4 rastreia a taxa de juro dos bilhetes
do tesouro a três meses nos Estados Unidos, bem como o índice de preços
para os bens de capital (pk), mostrado no gráfico por uma linha tracejada.
Na primeira fase, de 1947 a 1981, esta taxa de juro subiu vinte e quatro vezes,
de 0,59% em 1947 para 14,03% em 1981. Na segunda fase, de 1981 em diante,
caiu de modo igualmente dramático, passando de 14,03% para uns meros
0,16% em 2009. De forma a separar as influências de mercado das intervenções políticas seria necessário discutir a teoria das taxas de juro concorrenciais –, o que não é possível no âmbito deste ensaio (15). De qualquer modo,
quaisquer que sejam os pesos relativos dos fatores de mercado e das decisões políticas, a longa subida e a posterior longa queda da taxa de juro foi
também evidente na maior parte dos principais países capitalistas. A figura
5 mostra isto, comparando a taxa de juro dos EUA com a taxa de juro média
dos parceiros comerciais dos EUA. Entre outras coisas, isto demonstra que
a dinâmica que observamos nos EUA foi caraterística do centro capitalista
como um todo.

(15) Para avaliar até que ponto os notáveis movimentos da taxa de juro foram conduzidos politicamente, seria preciso desenvolver uma teoria adequada dos determinantes da concorrência para esta
variável. Tal teoria é possível, mas a sua apresentação está para além do âmbito do presente artigo.
É suficiente dizer que ligaria a taxa de juro ao nível de preços e ao custo da atividade bancária. No que
respeita ao preço, explicaria o padrão que domina na fase de 1947 a 1981, em que a taxa de juro nominal
sobe a par do nível de preços (tal como no “paradoxo de Gibson”). Também contemplaria intervenções
políticas explícitas, tais como o chamado “choque de Volcker”, que aumentou a taxa de juro de 10,4%
em 1979 para 14,03% em 1981. Vale a pena recordar que Paul Volcker tornou-se presidente da Reserva
Federal dos Estados Unidos apenas em agosto de 1979, ao passo que as taxas de juro já subiam conjuntamente com o nível de preços há três décadas. No que respeita ao custo, tal teoria explicaria como a
taxa de juro pôde cair relativamente ao nível de preços quando os custos da atividade bancária estavam
em queda, e pôde até cair em termos absolutos apesar de um nível crescente de preços – como foi o
caso de 1981 em diante. Só então poderíamos avaliar as influências relativas das forças de mercado e das
políticas na trajetória do pós-guerra da taxa de juro.
Página 64

188 / Julho-Agosto-Setembro / 2018

Anwar Shaikh A primeira grande depressão do século XXI

188 / Julho-Agosto-Setembro / 2018



Página 65

Anwar Shaikh A primeira grande depressão do século XXI

A taxa de ganho do empresário e a grande expansão
depois dos anos 1980
Podemos reunir agora todos estes elementos. A diferença entre a taxa
geral de lucro (medida incluindo o juro monetário líquido pago) e a taxa de juro
é a taxa de ganho do empresário. Esta é a condutora central da acumulação,
o fundamento material dos “espíritos animais” do capital industrial. A figura 3
mostrou que a taxa geral de lucro foi arrancada da sua longa depressão por
um ataque concertado aos trabalhadores, que fez os salários reais, depois
de 1982, crescerem muito mais lentamente que no passado. As figura 4 e 5
mostraram que a taxa de juro caiu acentuadamente depois de 1982. A figura 6
mostra que o efeito resultante destes dois movimentos, historicamente sem
precedentes, foi elevar grandemente a taxa de ganho do empresário. Este é o
segredo da grande expansão que se iniciou nos anos 1980.
A grande expansão era intrinsecamente contraditória. A queda dramática
da taxa de juro desencadeou uma farra de endividamento e o fardo das dívidas setoriais cresceu dramaticamente. Às famílias, cujos rendimentos reais
tinham sido comprimidos pelo abrandamento do crescimento do salário real,
foi oferecida dívida cada vez mais barata, de modo a manter o crescimento
do gasto de consumo. Em consequência, como se mostra na figura 7, o endividamento das famílias em relação ao seu rendimento cresceu dramaticamente nos anos 1980. Em segundo lugar, uma vez que a taxa de juro tenha
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sido reduzida a zero (é de 0,0017, isto é, 0,17%, neste preciso momento), já
não há para onde ir nesse domínio. Claro, o hiato entre esta taxa de base e a
taxa a que os empresários ou os consumidores tomam emprestado (a taxa de
juro preferencial, a taxa de hipoteca) ainda pode ser comprimido pelo Estado.
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Mas este hiato é a fonte do lucro do setor financeiro, que toma dinheiro a uma
taxa e empresta-o a outra. Assim, as possibilidades de diminuir o hiato são
limitadas.
Mas qual é o problema se o endividamento crescer em relação ao rendimento? Afinal, se a dívida é mais barata, pode-se contrair mais sem incorrer
num maior serviço da dívida (relação entre os pagamentos das amortizações e
dos juros e o rendimento). E, de facto, como se mostra na figura 8, enquanto o
endividamento cresceu constantemente em relação ao rendimento nos anos
1980, a correspondente relação do serviço da dívida (NT) permaneceu num
intervalo estreito: as famílias endividaram-se mais, mas os seus pagamentos
mensais não subiram muito. Mas, nos anos 1990, à medida que a dívida continuou a crescer, o serviço da dívida também começou a aumentar. Em 2007, a
crista da onda do endividamento atingiu um máximo histórico e então mergulhou em 2008, à medida que o endividamento caía ainda mais depressa que
os rendimentos no meio do desenrolar da crise.
Isto levanta um ponto importante. Pelo lado dos trabalhadores, o declínio da taxa de juro estimulou o aumento do endividamento das famílias, que
durante algum tempo as ajudou a manter a trajetória do seu nível de vida,
apesar do abrandamento nos salários reais. Pelo lado macroeconómico, a
resultante vaga de despesa das famílias adicionou combustível à expansão.
O ímpeto primário para a expansão veio da queda dramática da taxa de juro
e da queda igualmente dramática dos salários reais em relação à produtividade (aumento da taxa de exploração), que em conjunto aumentaram grandemente a taxa de ganho do empresário. As mesmas duas variáveis jogaram
papéis diferentes em lados diferentes. Mas os dados estavam viciados.

Lições da grande depressão dos anos 1930
À medida que a crise atual se aprofundava, os governos em todo mundo
debateram-se para salvar bancos e negócios à beira da falência, criando muitas vezes somas incrivelmente elevadas de dinheiro novo durante o processo.
Todos os países avançados têm os chamados estabilizadores automáticos,
tais como subsídios de desemprego e despesas de assistência social, que se
ativam durante uma retração. Mas estes estão feitos para recessões, não para
(NT) Tal como definida atrás no texto, neste mesmo parágrafo, entre parêntesis. Ou seja, refere-se à relação entre os pagamentos das amortizações e juros e o rendimento disponível.
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depressões. Os governos têm sido bastante menos entusiastas na criação de
novas formas de gasto para auxiliar diretamente os trabalhadores. De facto,
mesmo na questão do gasto deficitário existe uma profunda divisão entre dois
campos políticos diferentes.
Estas diferenças foram claramente visíveis na cimeira do G20 recentemente
realizada em Toronto, em junho de 2010. De um lado estava a o rtodoxia, que
pressionou por “austeridade”, sendo este termo uma palavra de código para
cortes na saúde, educação, segurança social e outras despesas que apoiam
os trabalhadores. Jean Claude Trichet, presidente do Banco Central Europeu,
disse nessa cimeira que «a ideia de que as medidas de austeridade podem
desencadear uma estagnação é incorreta». «Os governos não devem viciar-se
em endividamento como solução rápida para estimular a procura … O gasto
deficitário não pode tornar-se um estado permanente das coisas», disse o
ministro das finanças alemão Wolfgang Schauble. Parte da motivação para
esta postura vem de uma fé na noção económica ortodoxa de que os mercados são quase perfeitos e rápidos a recuperar-se. Afinal, a taxa de ganho do
empresário para as sociedades não financeiras da figura 6 mostra em 2010
uma decidida recuperação. E para alguns bancos de investimento, o dinheiro
tem sido como o petróleo no Golfo do México: apenas aguardando ser removido da superfície. Em 2010, os ganhos do primeiro trimestre da Goldman
Sachs foram de 3,3 mil milhões de dólares, o dobro dos do ano anterior, tornando-o o segundo trimestre mais lucrativo desde que abriu o seu capital em
1999. À luz otimista da teoria ortodoxa, isto sugere que os dias felizes estão
quase de volta. Os banqueiros centrais europeus também conservam uma
memória escaldante da hiperinflação alemã, financiada a défices, dos anos
1920 e das suas consequências subsequentes, social e politicamente devastadoras. Finalmente, existe a questão prática dos benefícios potenciais dos
programas de austeridade para o capital europeu. Os trabalhadores europeus
sobreviveram à era neoliberal em melhor forma do que os trabalhadores britânicos e estadunidenses e, como Reagan e Thatcher mostraram, uma crise
fornece a cobertura perfeita para um ataque aos trabalhadores. Deste ponto
de vista, a possibilidade de que a austeridade possa tornar as coisas muito
piores para o grosso da população é um risco aceitável, se enfraquece uma
mão-de-obra até agora resistente.
A parte americana na cimeira do G20 expressou um conjunto diferente de
preocupações. Só nos EUA, a riqueza das famílias já caiu milhões de milhões de
dólares e as vendas de novas moradias estão agora abaixo dos níveis de 1981.
Além disso, a Organização Internacional do Trabalho avisou recentemente que
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uma «prolongada e severa» crise global de emprego está na calha – algo que
deve ser levado muito a sério por um poder imperial já enredado em múltiplas
guerras e «ações policiais» globais. Finalmente, também aqui há uma questão
histórica crítica. O presidente Barack Obama instou os líderes da UE a repensar a sua postura, dizendo que deviam «aprender com os erros gravosos do
passado, quando os estímulos foram retirados demasiado rápido e resultaram em renovadas dificuldades económicas e recessão» (16). Os «erros gravosos» a que se refere Obama têm a ver com os acontecimentos nos anos 1930.
A Grande Depressão desencadeada pelo craque da bolsa de valores em 1929
levou a uma forte queda da produção e a uma forte subida do desemprego
de 1929 a 1932. Mas, durante os quatro anos seguintes, a produção cresceu
quase 50%, a taxa de desemprego caiu um terço e o gasto público cresceu
quase 40%. De facto, em 1936, a produção crescia a uns fenomenais 13%.
O problema foi que o orçamento federal entrou em défices de quase 5%
durante esses mesmos quatro anos. Então, em 1937, o governo Roosevelt
aumentou os impostos e cortou fortemente no gasto público (17). O PIB real
caiu prontamente e o desemprego voltou a aumentar. Reconhecendo o erro,
o governo retrocedeu rapidamente e aumentou substancialmente o gasto
público e o défice público em 1938. Em 1939, a produção crescia a 8%. Foi só
então que os EUA se começaram a preparar para uma possível guerra e só em
1942 estavam totalmente empenhados. A figura 9 representa a taxa de crescimento do PIB durante esses anos críticos.
Várias lições podem tirar-se destes episódios. Primeiro, cortar o gasto
público durante uma crise seria um «erro gravoso». Esta é a posição de
Obama. Segundo, é absolutamente claro que a economia começou a recuperar em 1933 e que, excepto para o passo em falso do governo no corte de
gasto público em 1937, continuou a fazê-lo até à preparação dos EUA para a
II Guerra Mundial em 1939 e a sua plena entrada em 1942 (Pearl Harbor foi em
7 de dezembro de 1941). É, por isso, errado atribuir a retoma, que começou
(16) O realce foi acrescentado à citação do Obama. Todas as citações são do relatório: «G20
Summit: An Economic Clash of Civilizations”, The Christian Science Monitor, 25 June 2010.
(17) «Roosevelt e os falcões da inflação da época estavam determinados a estoirar o que viam
como uma bolha do mercado de ações e a cortar a inflação pela raiz. Equilibrar o orçamento era um
passo importante a este respeito, mas também o era a política da Reserva Federal, que se restringiu
severamente por meio de requisitos de reservas mais elevadas para os bancos… Durante 1937, Roosevelt
prosseguiu com restrições orçamentais apesar da baixa óbvia da atividade económica. O orçamento …
foi virtualmente equilibrado no ano fiscal de 1938 … O resultado foi um enorme revés económico, com
o PIB a cair e o desemprego a aumentar». Bruce Bartlett, «Is Obama Repeating the Mistake of 1937?»,
Capital Gains and Games Blog, 25 January 2010, disponível em http://www.capitalgainsandgames.com.
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nove anos antes da guerra, à própria guerra. A guerra propriamente dita estimulou adicionalmente a produção e o emprego. Terceiro, é no entanto correto
afirmar que o gasto público (em tempo de paz) desempenhou um papel crucial na aceleração da retoma. Quarto, o gasto público envolvido não se destinou apenas à compra de bens e serviços. Também foi para emprego direto no
desempenho de serviços públicos. Por exemplo, a Work Projects Administration (WPA), sozinha, empregava milhões de pessoas nas obras públicas, nas
artes, no ensino e no apoio aos pobres.

Algumas implicações políticas para o presente período
O gasto público pode estimular muito uma economia. Isto é evidente em
tempos de guerra, que são muito frequentemente acompanhados por um
gasto público massivo, financiado por défices. Por exemplo, na II Guerra Mundial, em 1943-1945, os EUA tiveram défices orçamentais em média de 25%.
Em contraste, o défice orçamental hoje, no segundo trimestre de 2010, é inferior a 11%. De qualquer modo, é importante observar que uma guerra é uma
forma especial de mobilização social, que serve para aumentar a produção e
o emprego. Nestes episódios, parte do emprego resultante decorreu da procura por armas e outros bens e serviços de apoio e da procura por outros elementos que isto por sua vez engendra. Mas outra parte é emprego direto nas
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forças armadas, na administração pública, na segurança, na manutenção e
reparação de equipamentos públicos e privados, etc. Assim, mesmo durante
uma guerra, temos que distinguir entre duas formas diferentes de estímulos
económicos: procura pública direta, que estimula o emprego, contanto que
os negócios não retenham a maior parte do dinheiro ou o usem para abater
dívidas; e o emprego público direto, que estimula a procura, contanto que as
pessoas assim empregadas não poupem o rendimento ou o usem para abater
dívidas.
Os mesmos dois modos podiam igualmente ser aplicados em despesas
em tempo de paz, numa mobilização social para enfrentar a crise. No primeiro modo, a despesa pública é direcionada para as empresas e bancos,
com a esperança de que as firmas que dela beneficiam aumentarão então
o emprego. Este é o modo keynesiano tradicional: estimular os negócios e
deixar os benefícios escorrerem [trickle-down] para o emprego. No segundo
modo, o governo fornece diretamente emprego àqueles que não o conseguem encontrar no setor privado e, à medida que estes novos trabalhadores
empregados gastam os seus rendimentos, os benefícios ascendem [rise-up]
às empresas e bancos. O requisito de que os dinheiros recebidos sejam novamente despendidos é crucial. Enormes somas de “resgate” foram direcionadas para bancos e empresas não financeiras em todos os principais países
do mundo. No entanto, estes fundos terminaram, na maior parte das vezes,
sequestrados ali: os bancos necessitam deles para reforçar os seus abalados
portefólios e os setores empresariais necessitam deles para pagar dívidas.
Muito justamente, nem uns nem outros veem qualquer razão para jogar este
bom dinheiro à rua, num clima em que há pouca esperança de um retorno
adequado. Assim, não escorreu muito dos resgates massivos. Mas se fosse
empregue o segundo modo, a questão seria provavelmente muito diferente.
O rendimento recebido por aqueles anteriormente desempregados tem que
ser gasto, porque têm que viver. O segundo modo tem, por isso, duas grandes
vantagens: criaria diretamente emprego para aqueles que mais necessitam
dele; e geraria um efeito ascensional muito benéfico para os negócios que os
servem.
O que impede então os governos de criar programas de emprego direto?
A resposta, é claro, é que o estímulo dos negócios é o modo preferido do
capital. De facto, visto que o emprego direto de trabalhadores subordina a
motivação do lucro a metas sociais, é corretamente visto como uma ameaça
à ordem capitalista – como “socialista”. Além do mais, interferiria com o plano
neoliberal de fazer maior uso do trabalho global barato, cuja e xistência não
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apenas permite produção mais barata no estrangeiro, mas também ajuda
a manter o crescimento real dos salários sob controlo em casa. Assim, a
questão do nosso tempo é se podemos ter mobilização social para combater as consequências da Grande Depressão sem ser induzidos em guerras.
Esta é uma questão global, porque o desemprego, a pobreza e a degradação
ambiental são inteiramente globais. Mas as mobilizações, pela sua natureza,
começam localmente. A meta é difundi-las, contra a resistência de poderosos
interesses e de estados cobardes.

Apêndice: fonte dos dados e métodos
Este apêndice pormenoriza as fontes (NT) e métodos das variáveis apresentadas nas figuras 1-9. A maioria dos dados provem das tabelas de National
Income and Product Accounts (NIPA) e de Fixed Assets (FA) do US Bureau of
Economic Analysis, disponíveis online em https://www.bea.gov/. Outras fontes são indicadas abaixo.
Figura 1: r = P / K(-1) e o valor tendencial de r (rtrend)
P é a soma dos lucros das sociedades não financeiras, de NIPA, Table 1.14,
line 27, até ao primeiro trimestre de 2010, e dos juros monetários líquidos
pagos das sociedades não financeiras, de Table 7.11, line 11 menos a line 17, que
só estão disponíveis anualmente até 2008 e foram prolongados até 2010 utilizando as tendências das componentes individuais. O lucro das sociedades,
tal como registado no NIPA, é líquido do juro monetário líquido efetivamente
pago, pelo que precisamos de adicionar este último item de volta, para obter
os lucros antes [N.T.: do pagamento] dos juros. Isto dá-nos o equivalente, no
NIPA, da familiar medida de contabilidade empresarial «resultados antes de
juros e impostos» (EBIT, «Earnings Before Interest and Taxes»). Este passo
é necessário, porque, posteriormente, vamos subtrair o equivalente ao juro
sobre todo o capital (não apenas os juros líquidos efetivamente pagos sobre o
capital emprestado) para obter a massa e a taxa de ganho do empresário (ver
abaixo os cálculos para a figura 6).

(NT) Algumas referências, especialmente eletrónicas, poderão estar desatualizadas, ter sido
revistas, renomeadas ou já não se encontrar disponíveis, visto que o artigo foi escrito em 2010. Mantemo-las, porque são as que correspondem aos dados utilizados pelo autor.
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O denominador da taxa de lucro é o capital avançado para o ano. Visto
que o NIPA inventaria o stock de capital no final do ano, é necessário utilizar
o custo corrente do stock de capital das sociedades não financeiras do ano
anterior (K(-1)). O stock de capital no final do ano é inventariado em FA (Fixed
Assets), Table 6.1, line 4. Os dados de FA estavam disponíveis anualmente até
2008 e foram prolongados até 2009 utilizando a sua tendência logarítmica.
rtrend foi calculado executando uma regressão LOESS, no [N.T.: programa
estatístico] Eviews 5, em P e K(-1) com uma largura de banda = 0.50. LOESS
é uma regressão do tipo vizinho mais próximo com um polinómio de grau 1
(linear) e ponderação tricúbica local. Esta técnica não é sensível a flutuações
de curto prazo nos dados, o que a torna útil para a estimativa de tendências.
rtrend foi gerado dividindo o valor (tendencial) ajustado de P por K(-1).
Figura 2: Produtividade horária do setor empresarial e remuneração horária real efetiva e contrafactual
A produtividade horária e a remuneração real efetiva estão disponíveis no
US Bureau of Labor Statistics (BLS), sob o título de «Major Sector Productivity
and Cost Indexes», em https://www.bls.gov/. O valor de 2010 respeita ao primeiro trimestre. A razão entre a produtividade (y) e a remuneração real dos
empregados (ec) segue uma tendência constante na “idade de ouro” do pós-guerra, 1960-1981, que foi obtida com uma regressão de ln(ec) sobre ln(y) e
uma tendência temporal (esta última não era significativa). Aquela tendência
foi então projetada sobre 1982-2009 para estimar a trajetória (contrafactual)
que ec teria seguido se a tendência anterior tivesse sido mantida (ecc). Utilizando 1960-1981 produz uma trajetória contrafactual do salário mais modesta
do que a calculada utilizando todo o período 1947-1981. Escolho a opção mais
modesta para evitar exagerar o benefício para a lucratividade do abrandamento do salário real iniciado na época Reagan–Thatcher.
Figura 3: A taxa de lucro efetiva (r) comparada com a taxa de lucro contrafactual (rc)
As variáveis previamente calculadas foram utilizadas para criar o rácio
da remuneração horária contrafactual dos empregados para a remuneração
horária efetiva (z = ecc / ec). Começando em 1982, a remuneração efetiva total
dos empregados das sociedades não financeiras (EC) foi multiplicada por z
para estimar a remuneração total que os empregados teriam recebido (ECc)
se os salários tivessem permanecido na sua trajetória anterior a 1982. A diferença (ECc – EC) representa o lucro que foi ganho com o abrandamento do
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salário real. Adicionando isto ao lucro efetivo dá a estimativa do lucro contrafactual e, dividindo este pelo stock de capital desfasado K(-1), dá então uma
estimativa da taxa de lucro contrafactual.
Figura 4: A taxa de juro e o nível de preços
A taxa de juro é a taxa dos bilhetes do tesouro [N.T.: dos EUA] a três meses,
disponível na Table 73, primeira coluna de dados, no The Economic Report
of the President, publicado pela BEA, em http://www.gpoaccess.gov/eop/
tables10.html. O nível de preços utilizado é o preço dos novos bens de capital,
visto que esse é o indicador relevante do poder de compra do lucro. Isto está
disponível em NIPA, Table 1.1.9, line 7 (deflator do investimento fixo).
Figura 5: As taxas de juro dos EUA e dos parceiros comerciais dos EUA
A taxa de juro dos EUA foi descrita acima. Os pesos dos parceiros comerciais dos EUA, retirados de Federal Reserve Board, «Indexes of the Foreign
Exchange Value of the Dollar» (https://www.federalreserve.gov/releases/h10/
/Weights/), foram utilizados para deduzir uma média ponderada das taxas de
juro, retiradas de International Financial Statistics (IFS) do Fundo Monetário
Internacional (FMI). Tenho uma grande dívida para com Amr Ragab por estes
cálculos.
Figura 6: re = r – i, em que r e i foram ambos previamente descritos.
Figuras 7-8: Relações da dívida e do serviço da dívida com o rendimento
A figura 7 é a razão entre a dívida das famílias e o rendimento pessoal
disponível. A primeira é obtida de Federal Reserve Board, Flow of Funds, Table
D3, line 2; o segundo de NIPA, Table 2.1, line 26.
A figura 8 é a razão entre o serviço da dívida (pagamentos de amortizações
e juros de hipotecas pendentes e crédito ao consumo) e o rendimento pessoal
disponível, que é indicada como a variável DSR numa tabela de Flow of Funds
designada por «Household Debt Service and Financial Obligations Ratios», disponível em https://www.federalreserve.gov/releases/housedebt/default.htm.
Figura 9: Crescimento real do PIB durante a Grande Depressão, 1929-42
O crescimento real do PIB está diretamente disponível de 1930 em diante
em NIPA, Table 1.1.1, line 1. A taxa de crescimento para 1929 foi calculada utilizando dados para 1928-1929 (794,700, 843,334), disponíveis em The World
Economy: Historical Statistics, OECD Development Centre, Paris, 2003.
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