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6.2.  Investigações sobre o ciclo econômico: a descoordenação inter-temporal 

Hayek dedicou as primeiras décadas da sua atividade acadêmica ao estudo dos ciclos, seguindo a 
linha teórica iniciada por Mises, mas realizando uma série de contribuições próprias de grande 
importância, de tal forma que o principal motivo declarado pela Academia sueca para lhe atribuir o 
Prêmio Nobel de 1974 foi precisamente o seu trabalho no âmbito da teoria dos ciclos, realizado 
durante os anos trinta do século XX. 

É importante realçar que quando Hayek chegou a Inglaterra em 1931 dispunha de instrumentos 
analíticos muito superiores aos dos seus colegas ingleses em geral e ao de Keynes em 
particular.  Hayek dominava a teoria do capital de Böhm-Bawerk e compreendia perfeitamente a 
falta de sentido teórico do suposto "paradoxo da poupança ou frugalidade".  De fato, de acordo com 
a teoria de Böhm-Bawerk, todo o aumento da poupança deprime o consumo e portanto tende a fazer 
diminuir o preço relativo dos bens de consumo.  Por um lado, isto dá lugar ao que Hayek denominou 
de "efeito Ricardo", que consiste na maior procura de bens de investimento motivada pelo aumento 
dos salários reais que é provocado, ceteris paribus, pela diminuição do preço dos bens de consumo 
gerada pela poupança.  Por outro lado, verifica-se um aumento relativo dos lucros empresariais nas 
etapas mais afastadas do consumo, cujos produtos tendem a ter um maior valor num contexto em 
que as taxas de juro se reduzem em consequência da maior abundância de poupança.  O resultado 
combinado de todos estes efeitos é um alargamento da estrutura produtiva, que se torna mais capital-
intensiva graças ao financiamento permitido pelos recursos reais aforrados em maior quantidade 
(Hayek 1996b: 85-134).  O problema coloca-se, segundo Hayek, quando a manipulação monetária 
sob a forma de expansão creditícia produzida pelo sistema bancário, sem um aumento prévio da 
poupança, põe à disposição dos empresários novos recursos financeiros, que estes dedicam ao 
investimento como se a poupança da sociedade tivesse aumentado, quando de fato assim não 
sucedeu.  Desta forma, produz-se um alargamento dos processos de investimento, motivado pela 
diminuição artificial da taxa de juro, que não poderá manter-se a longo prazo.  O importante para 
Hayek são, portanto, as variações que o crescimento monetário induz sobre os preços relativos (mais 
concretamente, sobre os preços das distintas etapas dos bens de capital e sobre os preços dos bens de 
consumo), fenômeno este que tende a ser obscurecido e ignorado pela teoria quantitativa da moeda, 
que apenas se fixa nos efeitos que as variações monetárias têm sobre o nível geral dos preços. 

Hayek se deu conta de que durante os anos da década de 1920 se havia iniciado de forma deliberada, 
por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos, uma enérgica política de expansão creditícia 
tendente a neutralizar os efeitos "deflacionários" que o grande aumento da produtividade estava 
originando durante esse período.  Assim, embora não se tenha verificado um crescimento 
significativo dos preços dos bens de consumo durante esse período, alimentou-se um grande 
crescimento monetário e uma importante bolha financeira que mais cedo ou mais tarde haveria de 
rebentar, tornando manifestos os graves erros de investimento cometidos.  Assim, segundo 
Hayek, as políticas de estabilização monetária num contexto de diminuição dos preços originado 
por um aumento geral da produtividade estão condenadas a produzir uma gravedescoordenação 
intertemporal entre as decisões dos investidores e os consumidores que, mais cedo ou mais 
tarde, haverá de transformar-se numa recessão econômica.  Estas ideias foram expostas por Hayek 
no seu artigo sobre "O equilíbrio intertemporal dos preços e os movimentos no valor da moeda" que 
foi publicado em 1928 (Hayek, 1996a: 126-176).  A aplicação desta análise aos acontecimentos da 
época permitiu a Hayek prever a Grande Depressão, que começou em Outubro de 1929, e que ele 
sempre considerou como o resultado do processo de expansão creditícia artificial que a Reserva 
Federal levou a cabo ao longo da década anterior (Huerta de Soto, 1998: 334-340). 

Posteriormente, em 1931, Hayek publicou aquele que é talvez o seu mais importante e famoso livro 
no âmbito da teoria dos ciclos, Preços e produção: uma explicação das crises das economias 
capitalistas (Hayek, 1996c).  Neste breve e importante livro, Hayek expõe já, com grande detalhe 
analítico, de que forma a expansão creditícia não assente num incremento prévio da poupança 



voluntária causa distorções na estrutura produtiva, tornando-a artificialmente demasiado capital 
intensiva e dando lugar a que, inexoravelmente, tenham que se vir a manifestar os erros cometidos 
através de uma recessão. 

Com efeito, para Hayek, as alterações monetárias nunca são neutras e afetam sempre muito 
negativamente a estrutura de preços relativos.  Quando se cria uma determinada nova quantidade de 
moeda, sob a forma de crédito, esta entra sempre na economia por um ponto concreto.  Começa por 
ser gasta em determinados bens de capital e serviços produtivos e apenas depois, lentamente, vai 
estendendo os seus efeitos ao resto da estrutura produtiva.  Isto implica que determinados preços, os 
dos bens de capital mais afastados da etapa final do consumo, serão afetados antes de outros (os 
preços dos bens mais próximos do consumo final), modificando-se, consequentemente, a alocação 
de recursos ao longo da estrutura produtiva. De fato, graças ao aparecimento de novos meios 
fiduciários criados pelo sistema bancário, determinados empresários que teriam sofrido perdas obtêm 
lucros, e muitos trabalhadores, que não teriam encontrado trabalho em determinados setores, são 
facilmente empregados nos mesmos. 

De uma forma geral, o novo dinheiro chega ao mercado através de uma redução artificial das taxas 
de juro (abaixo do seu nível "natural"), no âmbito de uma política de clara expansão creditícia.  A 
redução relativa da taxa de desconto e as maiores facilidades creditícias tendem, logicamente, a fazer 
aumentar as despesas de investimento relativamente às despesas de consumo, distorcendo os 
indicadores que guiam os empresários, e em particular a taxa de rentabilidade relativa do capital 
investido em cada uma das etapas em que, para os austríacos, está dividida a estrutura de produção. 

Em consequência das reduzidas taxas de juro, aparecem como lucrativos investimentos que antes 
não o eram.  O aumento relativo das despesas de investimento faz, por sua vez, aumentar o preço dos 
fatores produtivos, o que tende a levar à adoção de métodos de produção mais capital intensivos, 
verificando-se ainda um incremento da procura de recursos naturais.  Simultaneamente, reduzem-se 
os lucros relativos nas indústrias de bens de consumo, onde os respectivos custos aumentam 
paulatinamente, sem que o mesmo ocorra relativamente aos preços.  Inicia-se assim uma 
transferência de fatores produtivos das indústrias mais próximas do consumo para os setores mais 
intensivos em capital.  Para que a nova estrutura produtiva, mais capital intensiva, produza 
resultados essa transferência deve continuar durante um período de tempo bastante 
prolongado.  Segundo Hayek, é preciso ter em conta que uma máquina cuja utilidade depende da 
disponibilidade de outros bens de capital que são necessários para o seu uso, torna-se inútil se por 
falta de recursos estes bens complementares nunca chegarem a ser produzidos. 

No entanto, mais cedo ou mais tarde, a procura de bens de consumo começa a aumentar, como 
resultado do incremento das rendas monetárias recebidas pelos proprietários dos fatores de 
produção, que por sua vez é motivado pelo novo dinheiro injetado no sistema econômico pelo 
sistema bancário que vai gradualmente chegando aos referidos proprietários. Não há qualquer razão 
para que os consumidores tenham alterado de forma significativa a proporção em que, inicialmente, 
distribuíam os seus rendimentos monetários entre bens presentes e futuros, pelo que, salvo o 
hipotético caso em que a totalidade do novo dinheiro criado pelo sistema bancário seja poupada 
pelos agentes econômicos (situação praticamente impossível), tende a produzir-se uma alta 
generalizada no preço relativo dos bens de consumo motivada por: a) o efeito natural da chegada de 
novas disponibilidades monetárias ao setor de bens de consumo, cuja procura aumenta, e b) pelo fato 
de o fluxo da oferta de bens de consumo logicamente tender a diminuir com o tempo, não só porque 
são retirados recursos dos setores temporalmente mais próximos do consumo, mas também porque 
uma grande parte dos mesmos é dedicada a investimentos que apenas muito tempo depois 
amadureceriam e começariam a produzir resultados. 

A alta dos preços relativos que agora se produz no setor dos bens de consumo força efeitos 
totalmente opostos aos já descritos, que inicialmente tem a expansão creditícia: os lucros das 
indústrias mais próximas ao consumo começam a aumentar, enquanto que diminuem em termos 
relativos os correspondentes aos setores de bens de investimento.  Os bens de capital que começaram 
a ser produzidos tendo em mente uma estrutura produtiva muito capital intensiva terão de se 
readaptar, se tal for possível, a outra que o é em menor grau (e que é, portanto, mais trabalho 



intensiva, como é lógico se se tiver em conta que a alta de preços dos bens de consumo corresponde 
a uma redução dos salários reais). Genericamente, inicia-se a transferência dos fatores produtivos do 
investimento para o consumo, verificando-se grandes perdas nos setores mais capital intensivos 
(construção, estaleiros navais, indústrias de alta tecnologia, informática e telecomunicações etc.), 
que apenas seriam rentáveis com baixas taxas de juro e que se constata agora terem sido 
desenvolvidas em excesso.  Em suma, torna-se inevitável a chegada de uma recessão econômica por 
falta de suficientes recursos reais para completar alterações na estrutura produtiva que eram 
demasiado ambiciosas, e que foram empreendidas erroneamente por culpa do financiamento 
excessivamente facilitado que foi permitido pela expansão creditícia artificialmente iniciada pelo 
sistema bancário.  Esta recessão manifesta-se externamente pela existência de um excesso de 
produção nos setores de bens de investimento e por uma escassez relativa da mesma nos setores mais 
próximos do consumo. 

Hayek insiste que as recessões são basicamente crises originadas por um excesso relativo da procura 
de bens de consumo ou, se preferirmos, da escassez de poupança, que não é suficiente para 
completar os investimentos mais capital intensivos que foram empreendidos de forma errônea.  A 
situação originada pela expansão creditícia seria semelhante à da de uns imaginários habitantes de 
uma ilha perdida que, tendo empreendido a construção de uma enorme máquina capaz de satisfazer 
completamente as necessidades da população, tivessem esgotado todas as suas poupanças e capital 
antes de a terminar e não tivessem outro remédio senão abandonar a sua construção, dedicando-se 
com toda a sua energia a procurar o seu alimento diário, sem contar com nenhum capital útil para o 
efeito. 

A existência, portanto, de "capacidade ociosa" em muitos processos produtivos durante a recessão 
(mas especialmente nos mais afastados do consumo, por exemplo nas indústrias de construção, nas 
de bens de capital, telecomunicações e sistemas informáticos) de forma alguma prova, segundo 
Hayek, que exista um excesso de capital ou que o consumo seja insuficiente.  Pelo contrário, esse 
fato é um sintoma de que não podemos utilizar na sua totalidade o capital fixo existente, porque a 
procura atual de bens de consumo é tão urgente que não podemos permitir-nos o luxo de produzir o 
capital circulante necessário para pôr em movimento e aproveitar essa capacidade ociosa. 

Hayek, portanto, leva até às últimas consequências a teoria do capital de Böhm-Bawerk e a análise 
dos ciclos de Mises, ao explicar de que forma o intervencionismo monetário produz uma 
generalizada descoordenação temporal entre as decisões dos agentes econômicos investidores e 
consumidores.  Explica-nos também que a recessão não é mais do que uma etapa de saudável 
reajustamento econômico que não se deve tentar evitar, mas apenas facilitar, acabando com toda a 
posterior expansão creditícia ou fomento artificial do consumo e deixando que as forças do mercado 
gradualmente voltem a estabelecer uma estrutura produtiva mais de acordo com os verdadeiros 
desejos dos agentes econômicos (Huerta de Soto, 1998: 213-272). 

A análise de Hayek sobre a teoria dos ciclos econômicos foi posteriormente completada na sua 
obra Profits, Interest andInvestment, teorizando a existência de fatores de produção inutilizados 
(Hayek, 1939).  Hayek foi elaborando e aperfeiçoando toda esta análise em paralelo com as 
polêmicas que manteve sobre teoria monetária, do capital e dos ciclos com Keynes e com os teóricos 
da Escola de Chicago, as quais são abordadas no ponto que se segue. 

6.3.  Polêmicas com Keynes e a Escola de Chicago 

Não é de estranhar que Hayek, desde o princípio, se tenha oposto aos teóricos da tradição 
neoclássica que, face à sua incapacidade para aplicar a teoria da utilidade marginal à moeda e à sua 
falta de uma adequada teoria do capital, se empenharam em enfrentar os problemas da época com 
uma visão exclusivamente macroeconômica. 

Assim, Hayek manifestou em primeiro lugar a sua radical objeção à teoria quantitativa da moeda, 
defendida pelos economistas neoclássicos em geral e pela Escola de Chicago em particular, pois, 
"dada a sua índole macroeconômica, fixa-se apenas no nível geral de preços e padece de uma 



substancial incapacidade para descobrir os efeitos que uma expansão dos meios de pagamentos 
disponíveis produz sobre a estrutura relativa dos preços.  Não contempla, por isso, as consequências 
mais graves do processo inflacionário: o errôneo investimento de recursos e a geração de uma 
correspondente desocupação laboral" (Hayek, 1976b: 68-69). 

Hayek retomou igualmente a polêmica que Böhm-Bawerk e Clark mantiveram sobre o conceito de 
capital.  Assim, na suaTeoria pura do capital (Hayek, 1946) e no seu artigo "A mitologia do capital" 
(Hayek, 1936: 199-2228), criticou o fundador da Escola de Chicago, Frank Knight, por se empenhar 
em manter a concepção mítica do capital, como fundo homogêneo que se autoreproduz 
espontaneamente, ignorando desta forma a estruturação por etapas do processo produtivo e 
eliminando o papel do empresário no que toca a impulsionar continuamente a criação, coordenação 
e manutenção ou não dessas mesmas etapas.  Segundo Hayek, a concepção de Knight é muito 
perigosa, na medida em que, obcecado pelo equilíbrio, acaba por apoiar as errôneas teorias do 
"subconsumo" e, indiretamente, as prescrições keynesianas para incrementar de forma artificial a 
procura efetiva sem ter em conta as graves distorções que isso provoca sobre a 
estrutura microeconômica da produção social. 

No entanto, a polêmica mais importante foi a que Hayek manteve com Keynes ao longo da década 
de 1930 (Hayek, 1996b).  Hayek iniciou a sua crítica em duas extensas recensões do livro de 
Keynes Tratado sobre a moeda, que apareceu na Inglaterra quando Hayek acabava de chegar, no 
início dos anos trinta.  Keynes, por sua parte, respondeu com um furioso ataque ao livro Preços e 
produção de Hayek, desencadeando-se uma polêmica entre ambos na qual se perfilaram alguns dos 
aspectos mais importantes da teoria monetária e dos ciclos e que hoje, já desmantelado o "vendaval" 
keynesiano, seria preciso retomar ali, precisamente onde Keynes e Hayek a deixaram no final dos 
anos trinta.  Em concreto, Hayek critica Keynes pelo seu enfoque macroeconômico e por carecer de 
uma adequada teoria do capital que conceba a estrutura produtiva por etapas, tal como Böhm-
Bawerk a havia explicado. 

Além disso, critica Keynes por ter caído no grosseiro mito do "subconsumo" e, especificamente, por 
não entender que é perfeitamente possível ganhar dinheiro produzindo um determinado bem cuja 
procura decresça, desde que se invista em diminuir os seus custos de produção, adquirindo mais bens 
de capital e, portanto, gerando uma estrutura produtiva mais capital intensiva em cujas etapas mais 
afastadas do consumo se empregam fatores de produção que se libertam das etapas mais próximas ao 
mesmo sempre que se verifica um aumento da poupança. 

Além disso, para Hayek, a "medicina" keynesiana para sair da Grande Depressão não era mais do 
que "pão para hoje e fome para amanhã".  De fato, todo o incremento artificial da procura agregada 
provocará graves distorções na estrutura produtiva e apenas poderá gerar um emprego precário que, 
a prazo, se revelará estar dedicado a atividades não rentáveis e que portanto dará origem a um 
desemprego ainda maior.  Para Hayek, as manipulações fiscais e monetárias aconselhadas por 
keynesianos e monetaristas geram graves distorções na coordenação intertemporal do mercado.  Por 
isso, Hayek é favorável a padrões monetários rígidos e contrário ao nacionalismo monetário e às 
taxas de câmbio flexíveis que tanto Keynes como os teóricos da Escola de Chicago 
advogavam.  Num outro notável livro, intitulado Nacionalismo monetário e estabilidade 
internacional (Hayek, 1995b), Hayek demonstra como as taxas de câmbio flexíveis induzem e 
facilitam graves distorções reais na estrutura produtiva, as quais geram inevitavelmente recessões 
que não se verificariam caso se mantivessem taxas de câmbio fixas.  De acordo com Hayek, as taxas 
de câmbio flexíveis dificultam o papel coordenador do mercado e induzem inúteis distorções de 
origem monetária no processo real de alocação dos recursos. 

Com a finalidade de ilustrar ao leitor as grandes diferenças de paradigma que existem entre a 
abordagem austríaca de Hayek e a abordagem macroeconômica de keynesianos e monetaristas, 
resumem-se de seguida as mesmas no quadro 6.1. 

 Quadro 6.1. 



Duas formas distintas de conceber a economia 
Escola Austríaca 

  

Escola Neoclássica 

(monetaristas e keynesianos) 

  
1.  O tempo desempenha um papel essencial. 

  

1.  A influência do tempo é ignorada. 

  
2.  O "capital" é concebido como 
um conjunto heterogêneode bens de capital que 
constantemente se gastam e é preciso reproduzir. 

  

2.  O capital é concebido como um 
fundo homogêneo que se autoreproduz sozinho. 

  

3.  O processo produtivo é dinâmico e 
está desagregadoem múltiplas etapas de 
tipo vertical. 

  

3.  Concebe-se uma estrutura produtiva 
em equilíbrio, 
unidimensional e horizontal (fluxo circular do 
rendimento). 

  
4.  A moeda afeta o processo modificando os 
preçosrelativos. 

  

4.  A moeda afeta o nível geral de preços.  Não se 
consideram alterações nos preços relativos. 

  
5.  Explica os fenômenos macroeconômicos 
em termosmicroeconômicos (variações nos preços 
relativos). 

  

5.  Os agregados macroeconômicos impedem a 
análise dasrealidades microeconômicas subjacentes. 

  

6.  Dispõe de uma teoria sobre as causas 
institucionais dascrises econômicas que explica o 
seu caráter recorrente. 

  

6.  Carece de uma verdadeira teoria dos ciclos.  As 
crisesproduzem-se por causas exógenas. 

  

7.  Dispõe de uma elaborada teoria do capital. 

  

7.  Carece de uma teoria do capital. 

  
8.  A poupança desempenha um papel 
protagonista edetermina uma 
mudança longitudinal na estrutura produtiva e o 
tipo de tecnologia a utilizar. 

  

8.  A poupança não é importante.  O capital produz-
selateralmente (mais do mesmo) e a função 
de produção é fixa e dada pelo estado em que se 
encontra a tecnologia. 

  
9.  A procura de bens de capital varia em 
direção contráriaà procura de bens de 
consumo.  Todo o investimento exige poupança e, 
portanto, uma diminuição temporária do 
consumo. 

  

9.  A procura de bens de capital varia 
na mesma direção daprocura de bens de consumo. 

  

10.  Supõe-se que os custos de produção 
são subjetivos e não estão dados. 

  

10.  Os custos de produção são objetivos, reais e 
consideram-se dados. 

11.  Considera-se que os preços de mercado 
tendem a determinar os custos de produção, e não 
o contrário. 

11.  Considera-se que os custos históricos de 
produção tendem a determinar os preços de 
mercado. 



    
12.  Considera-se a taxa de juro como um preço 
de mercado, determinado por valorações 
subjetivas de preferência temporal, que se utiliza 
para calcular o valor atual do fluxo futuro de 
rendimentos para o qual tende o preço de 
mercado de cada bem de capital.  A manipulação 
da taxa de juro pelos bancos centrais e o sistema 
bancário com reserva fracionária geram ciclos 
recorrentes de expansão (artificial) e recessão. 

  

  

12.  Considera-se que a taxa de juro tende a estar 
determinada pela produtividade ou eficiência 
marginal do capital.  A taxa de juro é concebida 
como a taxa interna de retorno que iguala o fluxo 
esperado de rendimentos com o custo histórico de 
produção dos bens de capital (que se considera dado 
e invariável).  Acredita-se que, no curto prazo, a taxa 
de juro é um fenômeno essencialmente monetário. 

  

  

  

Crise financeira e recessão – artigo 
 
por Jesus Huerta de Soto 

A severa crise financeira e a conseguinte recessão econômica mundial que vínhamos 
prevendo há anos finalmente escaparam da coleira e começaram a desencadear sua 
fúria. De fato, a incauta política de expansão artificial de crédito que os bancos centrais 
mundiais (liderados pelo Federal Reserve, o banco central americano) orquestraram nos 
últimos quinze anos não tinha como terminar de outra maneira. 

O ciclo de expansão que agora chegou ao fim iniciou-se quando a economia americana 
emergiu da recessão em 1992 e o Federal Reserve começou uma enorme expansão 
artificial do crédito, uma expansão que não era lastreada por um aumento paralelo da 
poupança voluntária das famílias. Pelos anos seguintes, a oferta monetária na forma de 
papel-moeda e de todos os tipos de depósitos (M3) aumentou a uma taxa média de mais 
de dez por cento ao ano (o que significa que o volume total de dinheiro em circulação no 
mundo dobrou a cada seis ou sete anos). Os meios de troca que se originaram dessa 
severa inflação fiduciária foram jogados no mercado pelo sistema bancário e foram 
transformados em empréstimos concedidos a taxas de juros extremamente baixas (e até 
mesmo negativas em termos reais). Isso gerou uma bolha especulativa na forma de um 
substancial aumento nos preços de bens de capital e de ativos imobiliários, bem como 
dos papéis que os representam e que são comercializados nos mercados de ações, cujos 
índices explodiram. 

Curiosamente, assim como ocorreu durante os "frenéticos" anos anteriores à Grande 
Depressão de 1929, o choque do crescimento monetário não influenciou 
significantemente os preços daqueles bens e serviços que se encontram no nível final - o 
nível do consumo - da estrutura de produção (que totalizam aproximadamente um terço 
de todos os bens). A década recente, assim como os anos 1920, vivenciou um formidável 
aumento da produtividade - resultado da introdução em escala maciça de novas 
tecnologias e de inovações empreendedoriais significantes. Esse aumento da 
produtividade, não fosse a "farra do dinheiro e do crédito", teria produzido uma redução 
saudável e sustentada do preço dos bens e serviços que todos os cidadãos consomem. 



Ademais, a incorporação total das economias da Índia e da China pelo mercado 
globalizado aumentou ainda mais a produtividade real dos bens de consumo e de serviço. 
A ausência de uma saudável "deflação" nos preços dos bens de consumo em um período 
de tão considerável crescimento da produtividade como o ocorrido nos últimos anos 
fornece a mais forte evidência de que o choque monetário desarranjou seriamente o 
processo econômico. 

A teoria econômica nos ensina que, infelizmente, a expansão artificial do crédito e a 
inflação (fiduciária) dos meios de troca não oferecem qualquer atalho para um 
desenvolvimento econômico estável e sustentado; não permitem que abdiquemos da 
disciplina e do sacrifício necessários para a formação de uma genuína poupança 
voluntária. (De fato, particularmente nos EUA, a poupança voluntária não apenas não 
aumentou, como em alguns anos chegou a cair para taxas negativas). O crédito é 
importante, mas ele só pode existir se houver uma poupança genuína. A idéia de que a 
criação de crédito é um substituto para a poupança real é puramente falaciosa, como 
acaba de ser demonstrado nos EUA. 

Na realidade, a expansão artificial do crédito e do dinheiro é somente uma solução de 
curto-prazo, e muitas vezes nem mesmo isso. E hoje já não há dúvidas quanto às 
conseqüências recessivas que um choque monetário sempre traz no longo prazo: 
empréstimos recém criados (fazendo uso de dinheiro que os cidadãos não pouparam 
anteriormente) imediatamente fornecem aos empreendedores poder de compra que eles 
vão utilizar em projetos de investimento demasiadamente ambiciosos (em anos recentes, 
principalmente no setor da construção civil e do desenvolvimento imobiliário). Em outras 
palavras, os empreendedores vão agir como se os cidadãos tivessem aumentado suas 
poupanças, quando na verdade isso não ocorreu. 

O resultado é uma descoordenação no sistema econômico: a bolha financeira 
("exuberância irracional") exerce um efeito danoso sobre a economia real, e mais cedo ou 
mais tarde todo esse processo acaba se revertendo em uma recessão econômica, o que 
marca o início da dolorosa e necessária fase de reajustamento. Esse reajuste 
invariavelmente requer a reconversão de toda a estrutura produtiva real, que a inflação 
distorceu. 

Os gatilhos que determinam o fim da euforia monetária e o início da "ressaca" recessiva 
são muitos, e eles podem variar de um ciclo para outro. Nas atuais circunstâncias, os 
gatilhos mais óbvios foram o aumento no preço das matérias-primas, em particular o 
petróleo, a crise das hipotecas "subprime" nos EUA e, finalmente, a bancarrota de 
importantes instituições bancárias quando se tornou claro no mercado que o valor de suas 
dívidas excedia em muito o valor de seus ativos (empréstimos hipotecários concedidos). 

No momento, várias vozes - seguindo interesses próprios - estão exigindo ainda mais 
reduções nas taxas de juros e novas injeções de dinheiro, o que vai permitir que eles 
finalizem seus projetos de investimento sem que sofram prejuízos. 

Não obstante, esse "vôo para o futuro" iria apenas adiar temporariamente os problemas à 
custa de torná-los bem mais sérios depois. A crise chegou porque os lucros das empresas 



de bens de capital (especialmente no setor de construção e de desenvolvimento 
imobiliário) desapareceram devido a erros empreendedoriais provocados pelo crédito 
fácil, e porque os preços dos bens de consumo começaram a subir mais rapidamente do 
que os preços dos bens de capital. 

Nesse ponto, inicia-se um inevitável e doloroso processo de reajustamento, e além de 
uma queda na produção e de um aumento no desemprego, estamos vivenciando também 
um aumento extremamente nocivo nos preços dos bens de consumo (estagflação). 

A mais rigorosa análise econômica e a mais fria e equilibrada interpretação dos recentes 
eventos econômicos e financeiros levam inexoravelmente à conclusão de que os bancos 
centrais (que na verdade não passam de agências de planejamento central-monetário) 
não têm a mínima chance de saber qual é a política monetária mais vantajosa para cada 
momento. Isso é exatamente o que ficou claro no caso das fracassadas tentativas de se 
planejar a antiga economia soviética desde cima. 

Colocando de outra forma, o teorema da impossibilidade econômica do socialismo, que 
os economistas austríacos Ludwig von Mises e Friedrich A. Hayek descobriram, é 
totalmente aplicável ao bancos centrais em geral e ao Federal Reserve e a (antes) Alan 
Greenspan e (atualmente) Ben Bernanke em particular. De acordo com esse teorema, é 
impossível organizar a sociedade - em termos econômicos - baseando-se em ordens 
coercivas emitidas por uma agência planejadora, uma vez que tal corpo jamais seria 
capaz de obter as informações de que precisa para incutir em suas ordens uma natureza 
coordenadora. De fato, nada é mais perigoso do que ceder à "arrogância fatal" - para 
utilizar uma expressão cara a Hayek - de acreditar-se oniscientemente capaz de manter, 
sempre finamente ajustada, a mais adequada política monetária para qualquer 
momento. Logo, ao invés de suavizarem as mais violentas expansões e contrações do 
ciclo econômico, o Federal Reserve e - em grau menor - o Banco Central Europeu na 
verdade contribuíram ainda mais para arquitetá-los e piorá-los. 

Portanto, o dilema por que passa Ben Bernanke e sua equipe do Federal Reserve, bem 
como os outros bancos centrais (começando pelo Banco Central Europeu), não é nada 
confortável. Por anos eles se esquivaram de suas responsabilidades fiduciárias, e agora se 
encontram num beco sem saída. Ou eles permitem que o processo recessivo comece 
agora, e com ele o saudável, porém doloroso, processo de reajustamento; ou eles adiam 
a cura, reenchendo o copo do alcoólatra. Optando pela última, a chance de uma 
estagflação ainda mais severa em um futuro não tão distante aumenta 
exponencialmente. (Esse foi exatamente o erro cometido após o crash da bolsa de 1987, 
um erro que levou à inflação do final dos anos 80 e que terminou na aguda recessão de 
1990-1992). 

Além do mais, o retorno a uma política de crédito fácil a essa altura só iria atrasar ainda 
mais a necessária liquidação dos investimentos não-lucrativos, bem como o processo de 
redirecionamento de empresas para fins mais demandados. Essa política poderia até 
mesmo levar ao prolongamento indefinido da recessão - exatamente como ocorreu com a 
economia japonesa, que, depois que todas as possíveis intervenções foram tentadas, 



deixou de responder a qualquer estímulo que envolvesse expansão do crédito ou algum 
outro método keynesiano. 

É dentro desse contexto de "esquizofrenia financeira" que devemos interpretar os últimos 
"tiros no escuro" disparados pelas autoridades monetárias (que têm duas 
responsabilidades totalmente contraditórias: controlar a inflação e injetar toda a liquidez 
necessária no sistema financeiro para impedir seu colapso). Assim, num dia o Fed socorre 
a AIG, o Bear Stearns, a Fannie Mae e a Freddie Mac, e no dia seguinte ele permite que o 
Lehman Brothers quebre, sob o pretexto amplamente justificado de estar "ensinando uma 
lição" e se recusando a incentivar o risco moral. Finalmente, à luz da maneira em que os 
eventos foram se desdobrando, o governo americano anunciou um plano de $850 bilhões 
para comprar ativos ilíquidos (isto é, sem qualquer valor) do sistema bancário. Se o plano 
for financiado por impostos (e não por mais inflação), isso significará uma pesada carga 
tributária sobre as famílias, precisamente no momento em que elas estão menos aptas a 
suportá-la. 

Em comparação, as economias da União Européia estão de certa forma em um estado 
menos ruim (se não considerarmos o efeito expansionista da política de depreciação 
deliberada do dólar, e as relativamente maiores rigidezes européias, principalmente no 
mercado de trabalho, o que tende fazer com que as recessões na Europa sejam mais 
longas e mais dolorosas). A política expansionista do Banco Central Europeu, conquanto 
não esteja isenta de erros graves, tem sido de alguma forma menos irresponsável do que 
aquela do Federal Reserve. Ademais, terem de se adequar às exigências para serem 
admitidos no bloco do euro (convergência) fez com que as principais economias européias 
sofressem uma restauração significante e saudável. Somente alguns poucos países 
periféricos, como a Irlanda e principalmente a Espanha, embarcaram em uma 
considerável expansão creditícia desde os tempos em que iniciaram seu processo de 
convergência. 

O caso da Espanha é paradigmático. A economia espanhola experimentou um vigoroso 
crescimento econômico que se deveu, em parte, a causas reais (reformas estruturais 
liberalizantes que começaram durante a administração de José Maria Aznar). No entanto, 
esse crescimento também foi em grande parte aditivado por uma expansão artificial do 
dinheiro e do crédito, que cresceu a uma taxa quase três vezes maior em relação às 
correspondentes taxas francesas e alemãs. 

Os agentes econômicos espanhóis basicamente interpretaram a queda nas taxas de juros 
- resultado do processo de convergência - como sendo conseqüência de uma maior 
disponibilidade de dinheiro a ser emprestado. Assim, um volume maciço de empréstimos 
foi solicitado aos bancos espanhóis (principalmente para especulação imobiliária), 
empréstimos que esses bancos concederam criando dinheiro ex nihilo[*] através de seu 
sistema de reservas fracionárias, enquanto os banqueiros centrais europeus faziam vista 
grossa. Quando foi surpreendido com um aumento nos preços, o Banco Central Europeu 
permaneceu fiel ao seu mandato e decidiu não baixar as taxas de juros, apesar das 
dificuldades enfrentadas por aqueles membros do bloco monetário que, como a Espanha, 
estão agora descobrindo que grande parte de seu investimento em ativos imobiliários foi 



um erro e, consequentemente, estão caminhando para um longo e doloroso processo de 
reorganização de sua economia real. 

Sob essas circunstâncias, a mais apropriada política seria a de liberalizar a economia em 
todos os níveis (principalmente no mercado de trabalho) para permitir a rápida 
realocação de fatores produtivos (principalmente mão-de-obra) para setores lucrativos. 
Da mesma forma, é essencial reduzir o gasto público e os impostos, para possibilitar o 
aumento da renda disponível daqueles agentes econômicos que estão pesadamente 
endividados e que precisam quitar seus empréstimos o mais cedo possível. 

Os agentes econômicos no geral e as empresas em particular só poderão reabilitar suas 
finanças se cortarem custos (principalmente os custos trabalhistas) e liquidarem seus 
empréstimos. Essencial para esse objetivo é um mercado de trabalho muito flexível e um 
setor público bem mais austero. Esses fatores são fundamentais se quiserem que o 
mercado revele o mais rápido possível qual o real valor dos bens de capital que foram 
erroneamente produzidos para, assim, poder estabelecer as bases para uma recuperação 
econômica saudável e sustentável em um futuro que, para o bem de todos, esperamos 
que não esteja muito distante. 

_____________________________ 

[*] Termo latino que significa "do nada". [N. do T.] 


