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O dólar sobe? Ou cai de seu pedestal? O dilema em
torno da moeda americana mostra que a hegemonia

dos EUA está em jogo | Ramaa Vasudevan*

1. O DÓLAR SE IMPÔS PELA CAPACIDADE DO IMPÉRIO DE EXPORTAR SUAS
CRISES PARA A PERIFERIA

À medida que os primeiros tremores da
então iminente crise financeira atingiram
Wall Street, com o colapso do mercado
de hipotecas imobiliárias de alto risco
no início do segundo semestre de 2007,
o dólar despencou abruptamente. Iro-
nicamente, no entanto, enquanto alguns
críticos previam seu colapso, o aprofun-
damento da crise, sobretudo após a falên-
cia do banco de investimentos americano
Lehman Brothers, em setembro passado,
viu o dólar ganhar terreno novamente, de
maneira acentuada — e pela primeira vez
desde seu declínio sistemático iniciado
em 2002 (gráfico à pág. 22). Para qualquer
outro país, um abalo financeiro de tal
monta teria disparado uma ampla crise da
moeda. Por que, então, o aprofundamen-
to de uma crise cujo epicentro é os EUA
promoveu, logo em seguida, o oposto, ou
seja, o fortalecimento do dólar?

Em "Finanças, imperialismo e a he-
gemonia do dólar", artigo publicado em
abril do ano passado na Monthly Review,
argumentei que o papel privilegiado do
dólar como moeda internacional foi
crucial para a hegemonia imperialista
americana. A explosão de fluxos finan-
ceiros privados globalmente, a partir do
começo dos anos 1990, ajudou os EUA
a preservar e estabelecer o seu lugar
estratégico — e crucial — como centro do
mercado financeiro internacional, bem
como a impor um "padrão-dólar". No
entanto, esse processo também criou as
condições para o seu próprio desman-

telamento. A crise atual, que é resultado
do crescimento ilimitado e do grande
predomínio das finanças nas últimas
décadas, escancara as contradições dos
mecanismos do padrão-dólar.

Dois desenvolvimentos resumem
esse processo até agora:
1. Quando o pânico se instalou, o status
do dólar como "moeda internacional"
afirmou-se e ele se valorizou — ao contrá-
rio de todas as outras moedas, à exceção
do iene.
2. A implosão do sistema financeiro,
porém, tem ameaçado os fundamentos
da hegemonia do dólar — o seu papel
central na prolífica rede dos fluxos de
capitais privados.

A atual crise financeira é, potencial-
mente, também, portanto, uma crise da
hegemonia do dólar.

As negociações de Bretton Woods,
ao fim da Segunda Guerra Mundial,
facilitaram o estabelecimento do dólar
como moeda internacional. Esse papel
foi mantido pela confiança de que,
com suas vastas reservas de ouro, os
EUA iriam honrar o compromisso de
fornecer o metal precioso aos bancos
centrais estrangeiros em troca de
dólares, a uma taxa fixa de 35 dólares
por onça (a onça, medida inglesa,
eqüivale a 28,349 gramas). No fim
dos anos 1960, o crescente déficit
comercial e os encargos decorrentes
da intervenção militar americana no
Vietnã criaram um enorme acúmulo



de dólares no exterior. Diante do
aumento desenfreado da demanda
por ouro em troca desses dólares, os
EUA abandonaram unilateralmente
a conversão antes pactuada. Isso,
porém, não conduziu ao desmantela-
mento da hegemonia do dólar. Pelo
contrário, a remodelação do sistema
monetário internacional para um
padrão "dólar flutuante", no período
pós-Bretton Woods, somou-se a uma
insistente e agressiva exigência pela li-
beralização dos mercados financeiros,
cujo objetivo foi estimular os fluxos
internacionais de capitais privados
transacionados em dólares.

Na década de 1970, os mercados
de eurodólar serviram como os prin-
cipais meios para reciclar os superávits
obtidos pelos países exportadores
de petróleo para as economias em
desenvolvimento, sobretudo da Amé-
rica Latina. Esse processo tornou-se
um instrumento de reanimação do
predomínio americano. As ditaduras
militares da década de 1970 - no Chi-
le, na Indonésia e na Argentina, por
exemplo —, bem como os regimes de
mercado livre da "Escola de Chicago",
que se seguiram a essas ditaduras,
foram reforçados pela repressão e
apoiados pelos sempre disponíveis
empréstimos fornecidos pelos bancos
americanos e baseados nas aplicações

feitas pelos fundos de petróleo. Assim
que essa bonança de crédito barato
chegou ao fim, em virtude da crise
da dívida externa de 1982, uma nova

De 1973 até cerca de 2003, quando, de
certo modo, começou a crise atual, os pe-
ríodos de crescimento dos fluxos para os
mercados emergentes coincidiram com
períodos de refluxo desses capitais dos
EUA. À medida que o fluxo de capitais
para os emergentes chega ao fim, esses
capitais fogem desses mercados e a crise
é disparada, como na América Latina,
durante a crise da dívida externa nos anos
1982-1983, e na crise asiática de 1997-
1998. Os fluxos de capitais privados
voltam-se novamente para os EUA.

O papel privilegiado do dólar deu
aos EUA uma espécie de linha de cré-
dito internacional que ajudou a disparar
um surto de consumo. Importações
baratas contribuíram para sustentar esse
consumo, apesar da evidente estagnação
da economia e do declínio dos salários
reais nos EUA. Por sua vez, as economias
exportadoras da Ásia, primeiramente o
Japão e, depois, a Ásia Oriental e a China,
para serem movimentadas, dependiam
do consumo em grande escala nos EUA.

onda de reformas neoliberais e de libe-
ralização financeira foi imposta pelos
pacotes de salvamento elaborados
pelo Fundo Monetário Internacional
(FMI) e pelo Banco Mundial.

Essa crise serviu, ainda, para con-
solidar o domínio do dólar e a agenda
imperial americana. Em um país após o
outro, durante a crise, o FMI e o Banco
Mundial impuseram políticas de "ajus-
tamento estrutural" que pulverizaram
todas as tentativas de desenvolvimento
econômico independente, ao mesmo
tempo em que envolviam os sistemas
financeiros desses países na rede de
hegemonia do dólar. Isso colocou em
movimento, em direção aos mercados
emergentes, outro surto de expansão
do fluxo de capital privado em dólares
e levou a um novo ciclo de crises na
década de 1990, quando esse capital
começou a seguir o fluxo contrário, ou
seja, retornou para os EUA.

A dependência de importações baratas
acarretou crescentes déficits na balança
comercial americana. Ao contrário de
outros países deficitários, contudo, os
EUA podiam, em virtude do papel cen-
tral do dólar como moeda internacional,
financiar seus déficits emitindo dívida,
que se acumulou nos países credores
sob a forma de reservas em títulos do
Tesouro americano (T-bills).

Os EUA desempenharam o papel
de principais banqueiros do mundo,
realocando os excedentes da Ásia e
dos países exportadores de petróleo,
transformando-os em fluxos de capital
privado para economias emergentes
da periferia. Esses fluxos, que se
apresentavam, como já visto, num
padrão de contrafluxos, foram um
mecanismo essencial para que o papel
do dólar fosse preservado. Tais fluxos
de capitais privados serviam como
uma válvula de escape, que permitiam
exportar a crise para os países perifé-
ricos devedores.

2. HAVIA UM MECANISMO DE FLUXO E REFLUXO, ENTRE O CENTRO E A
PERIFERIA. ELE SE ROMPEU



Os EUA não ficaram completamente
fora das crises desse período, no entanto.
Sofreram o crash do mercado de ações de
1987, a crise das instituições de poupança
e empréstimos no fim dos anos 1980 e
início dos anos 1990, o colapso do Long-
Term Capital Management (LTCM),
um sofisticado fundo de aplicações em
derivativos, em 1998, e a ruptura da bolha
dos mercados pontocom na virada do
século. Foram os países periféricos, en-
tretanto, que sentiram o reflexo das crises
de maneira ainda mais intensa. Em 2007,
contudo, esse padrão de contrafluxos
começou a perder seu empuxo.

Em 2007, os EUA absorveram 65%
do capital global em comparação aos 34%
em 1995, o que pode ser considerado uma
culminância de mais de uma década de
agravamento dos desequilíbrios globais.
Esse processo foi acompanhado, parale-
lamente, por uma crescente acumulação
de reservas cambiais pelos mercados
emergentes. As economias emergentes
deixaram de ser aqueles países das décadas
de 1980 e 1990 que apenas ampliavam
seus déficits em transações correntes. Ao
contrário, passaram a ter cada vez mais
superávits a partir de 2002. Em 2006, os
países em desenvolvimento financiaram
mais de 70% do déficit das transações
correntes dos EUA (gráfico nesta pági-
na). Ao mesmo tempo, após a traumática

experiência da crise asiática, os mercados
emergentes perceberam a necessidade de
aumentar preventivamente as reservas de
divisas como forma de isolar suas econo-
mias do impacto da fuga de capitais. Em
2006, as reservas em moeda estrangeira
dos países em desenvolvimento eqüiva-
liam a cerca de 2,7 trilhões de dólares, das
quais cerca de 60% eram efetivamente em
moeda americana. Assim, os países perifé-
ricos não estavam mais vulneráveis à fuga
de capitais e às flutuações cambiais como
estavam nas décadas anteriores.

Outra diferença é que o padrão de
contraciclo dos fluxos de capitais priva-
dos - ora do centro para a periferia, ora
da periferia para o centro —, que carac-
terizou o período a partir de 1973, não
é mais visível depois de 2002 (gráfico na
pág. seguinte). Após a ruptura da bolha
pontocom naquele ano, as políticas se-
guidas por Alan Greenspan (presidente
do Federal Reserve, Fed, o banco central
dos EUA), em vez de estimularem uma
nova bolha de crédito nos mercados
emergentes, estruturaram e fortaleceram
uma bolha no mercado imobiliário ame-
ricano. Compradores do mundo todo
começaram a investir em ativos lastrea-
dos por hipotecas imobiliárias dos EUA,
e mais de l trilhão de dólares de fundos
provenientes de todas as partes do globo
foram absorvidos pelo mercado do cha-

mado subprime. Esse movimento ajudou
a financiar a compra de novas casas em
todo o país e provocou também um novo
crescimento do consumo, baseado no
refinanciamento dos imóveis, cujo valor
foi crescente durante algum tempo.

A bolha financeira nos EUA levou
ao surgimento de um novo padrão de
reciclagem dos dólares, que canalizou
capitais excedentes dos países supera-
vitários da periferia para os mercados
americanos. A explosão da bolha, com
o colapso do mercado de hipotecas imo-
biliárias de alto risco, se combinou com
a reversão dos mecanismos que, durante
as décadas de 1980 e 1990, exportavam a
fragilidade do sistema para os países em
desenvolvimento, durante as décadas de
1980 e 1990. Ficou evidente também
a existência de um "sistema bancário
oculto". Os créditos de alto risco, ba-
seados em hipotecas de imóveis vendi-
dos a compradores pobres, com pouca
margem para pagá-los, não estavam
nos balanços dos bancos tradicionais.
Tinham sido repassados a fundos e
entidades não financeiras, diluídos junto
com outros créditos, em papéis criados
no cada vez maior e sofisticado mercado
financeiro americano.

O desmanche de todo esse sistema
em 2007 foi seguido de um pânico que
promoveu a retirada repentina dos ca-
pitais estrangeiros privados dos ativos
americanos. Isso aprofundou ainda mais
a crise. A entrada de capitais privados nos
EUA despencou significativamente em
2007. Esse é o momento do declínio agu-
do da moeda americana. Quando a crise
estoura, em setembro de 2008, como
também já vimos, o dólar se recupera.

Nas fases iniciais da crise do subprime,
o impacto foi em grande parte contido
no núcleo capitalista central do Atlânti-
co Norte, formado por EUA e Europa,
particularmente o Reino Unido. Os mer-
cados emergentes foram relativamente
menos expostos ao mercado de créditos
baseados em hipotecas imobiliárias. Os
fluxos de capital para os mercados emer-
gentes continuaram a crescer e, em 2007,
aumentaram cerca de 40% em relação a
2006. Os exportadores de commodities,



em particular, tiveram ganhos especiais,
principalmente graças à alta de preços
provocada pela corrida dos investidores
em busca de lucros nos mercados futuros
de commodities.

Os acontecimentos das duas primei-
ras semanas de setembro do ano passado
— o resgate de Fannie Mae e Freddie Mac,
a falência do Lehman Brothers, a venda
relâmpago da Merrill Lynch, e o resgate
da AIG —, no entanto, levaram a um con-
gelamento total dos mercados de crédito.
As instituições financeiras passaram a
entesourar seu dinheiro e a dificultar os
empréstimos, exigindo garantias cada ve2
mais amplas antes de emprestar. A crise
de crédito nos EUA provocou um efeito
dominó e espalhou-se mundialmente,
acarretando a fuga de capitais da Europa
Oriental, da América Latina e da Ásia.
Num momento crítico de instabilidade
mundial, quando os mercados não têm
nenhuma confiança na capacidade dos
devedores de honrarem as suas dívidas
e os empréstimos são congelados, os
títulos do Tesouro americano ou, em
outras palavras, a moeda internacional,
passam a ser a aposta mais segura.

O dólar começou a subir, ao contrário
do que acontecia com uma série de outras
moedas (excetuando-se o iene), por conta
de um conjunto de fatores: investidores
americanos passaram a repatriar fundos;
especuladores ficaram cada vez mais
avessos ao risco em meio à crescente
turbulência; e os operadores do mercado
procuraram dólares para satisfazer às de-
mandas de seus credores. Os investidores
e os bancos também começaram a retirar
seu dinheiro dos bancos de investimento
e dos fundos especulativos. O resultado
foi uma venda relâmpago dos ativos.O
desmonte dessas posições especulativas
dos investidores deu lugar à necessidade
súbita e desesperada de adquirir dinheiro
sob a forma de dólares.

Mesmo enquanto os mecanismos de
crédito americanos continuavam bloque-
ados e o Tesouro e o Fed preparavam e
se confundiam em sucessivas versões do
"Plano de aquisição dos ativos problemá-
ticos" (TARP, Troubled assets relief plan,
no nome em inglês), a demanda global

por T-bills cresceu. O Fed cortou as ta-
xas de juro de curto prazo. E a intensa
procura por títulos do Tesouro, da parte
de instituições financeiras, acabou por
forçar uma queda no rendimento desses
papéis, que chegou a ficar negativo, bre-

vemente, em 8 de dezembro de 2008. Os
investidores em pânico ficaram mais do
que satisfeitos em perder um pouco com
medo de perder muito e os dólares, sob a
forma de T-bills, pareceram o porto mais
seguro em meio à tempestade.

3. A CRISE ATUAL DESAFIA A ESTABILIDADE DO IMPÉRIO. NÃO É OUTRA
CHANCE PARA FORTALECÊ-LO

Marx argumenta em O capital op.t a con-
dição para o capitalismo ser assolado por
uma crise financeira surge "onde a cada
vez mais extensa cadeia de pagamentos
e um sistema artificial de efetivar esses
pagamentos tenham sido totalmente
desenvolvidos". O crescimento das
finanças, desenvolvendo-se como uma
força poderosa para moldar a hegemonia
do dólar durante as últimas três décadas,
fez nascer essa cadeia internacional e
artificial de pagamentos. Na análise de
Marx, uma crise de crédito torna explí-
cita exatamente a quebra da "cadeia de
pagamentos" que constitui o sistema
financeiro. Essa quebra gera uma corrida
desenfreada em busca de "dinheiro",
como o ativo mais seguro, menos arris-
cado e mais líquido — mais realizável no
curto prazo.

Essa implosão do mecanismo do
crédito de volta às suas raízes mone-

tárias tradicionais — explicitada no res-
surgimento da procura por T-bills — é
um sinal clássico de crise monetária na
história do capitalismo. Marx tinha uma
visão notável das crises decorrentes da
quebra da cadeia de pagamentos. Como
ele diz também, em O capital: "Sempre
que há uma perturbação geral e extensa
desse mecanismo, não importa qual a sua
causa, o dinheiro transforma-se, repen-
tina e imediatamente, de simples meio
para contabilizar valores, em dinheiro
de verdade [...] Na véspera da crise, a
burguesia, com a autossuficiência que
decorre da intoxicante prosperidade
que ainda predomina, proclama que o
dinheiro é apenas vã imaginação. Só as
mercadorias são dinheiro. Mas, quando a
crise é deflagrada, o grito é uníssono: só
o dinheiro é mercadoria! Assim, em tais
eventos, a forma sob a qual o dinheiro
se materializa parece não ser importan-



te. A fome pelo dinheiro continua e os
pagamentos têm de ser feitos em ouro
ou em créditos monetários, tais como o
papel-moeda emitido pelos bancos".

Ao escrever há um ano na Monthly
Review, antes que a implosão do crédito
assolasse o sistema financeiro global,
eu sugeri que o aumento dos fluxos
de capitais para mercados emergentes,
ao longo de 2007, poderia ter criado
condições propícias para uma nova
onda de crises financeiras na periferia
e, novamente, para o ressurgimento
dos fluxos de capital de volta para os
EUA. No auge do pânico, em setembro
passado, os capitais começaram então
a voltar para os EUA, e os fluxos para
os mercados de títulos e das bolsas dos
mercados emergentes registraram uma
saída líquida de 29,5 bilhões de dólares
entre junho e setembro de 2008 — o nível
mais alto desde 1995. A bolha das com-
modities nos países em desenvolvimento
também colapsou, uma vez que os
investidores começaram a evitar todas
as transações que envolvessem risco,
e as exportações despencaram, sob o
impacto da recessão que se instalava
nos EUA, no Reino Unido e no restante
da Europa. A acumulação de reservas e
excedentes pelos mercados emergentes
começou a diminuir. Bolsas quebraram
na Ásia e na América Latina à medida
que investidores começaram a cair fora
e procurar a segurança do dólar.

A fuga de capitais dos mercados
emergentes precipitou a queda do valor
de algumas moedas em mais de 50%, ali-
mentando crises cambiais na Islândia, na
Hungria e na Ucrânia. A Europa Oriental
ficou particularmente vulnerável a essas
oscilações. Com déficits em transações
correntes de aproximadamente 7% do
PIB e com entradas líquidas de capitais
privados que atingiram 11% do PIB
em 2007 — um nível que ultrapassa até
mesmo o de países em desenvolvimento
da Ásia e da América Latina —, não é de
se estranhar que uma grave crise finan-
ceira tenha eclodido também na Europa
Oriental. Mas, se as crises de 1982-83 e
de 1997-98 na América Latina e na Ásia
Oriental foram utilizadas para consolidar

Desespero na Bolsa de Nova York: com a crise, só o dinheiro é mercadoria

a hegemonia dos EUA, desta vez o atual
colapso econômico da "terapia de cho-
que" imposta aos regimes neocapitalistas
da Europa do Leste é uma situação que
desafia a estabilidade do imperialismo
americano, e não mais uma oportunidade
de fortalecê-lo.

Embora os mercados emergentes es-
tejam encurralados pela fuga de capitais
e tenham de enfrentar as contradições
das suas estratégias de desenvolvimento
ancoradas nas exportações, a crise na
periferia não resultou, durante a serís-
sima crise atual, em uma renovação do
centro do sistema financeiro global.
Os fluxos para os EUA são, em larga
medida, para o mercado de títulos do
Tesouro, em vez de se dirigirem para o
combalido sistema financeiro privado.
A União Européia não se beneficia
desse mesmo processo, uma vez que
não existe, em seu âmbito, um merca-
do comparável de dívida soberana. O
resultado disso é que, paradoxalmente,
a liquidez nos mercados americanos

permanece em alturas recordes para
os padrões históricos. O verdadeiro
problema é que, apesar de toda essa
liquidez, a rede estrutural de crédito
não retomou seu funcionamento nor-
mal, e bancos e instituições financeiras
permanecem receosos de emprestar e
estão simplesmente armazenando as
reservas excedentes. Em outras palavras,
o estoque de dinheiro está lá em cima,
mas sua velocidade de circulação está lá
em baixo, mantendo poderosas forças
deflacionárias. Consequentemente, o
sistema financeiro internacional não
mostra sinais de recuperação.

O Fed está no coração do sistema
financeiro internacional. A ele cabe ad-
ministrar os conflitantes impulsos com
vistas, por um lado, à manutenção dos
interesses imperialistas americanos e,
por outro, à satisfação das necessidades
domésticas. A resposta do Fed e do
Tesouro americano para a atual crise é
moldada por esses imperativos gêmeos,
o doméstico e o internacional.



4. A CHINA NÃO TEM MAIS COMO AUMENTAR A MONTANHA DE DÓLARES
QUE MANTÉM EM SUAS RESERVAS

O Fed normalmente administra o vo-
lume de crédito na economia por meio
das taxas dos Federal Funds [fed funds,
fundos federais, na abreviação em in-
glês], papéis que o governo vende para
aplicações de curtíssimo prazo, com os
quais ele calibra os juros da economia,
ao influir na taxa dos empréstimos,
também de curtíssimo prazo, utilizadas
quando um banco empresta sobras de
caixa a outro banco que teve déficit
de caixa. Se falta dinheiro na praça e o
juro está alto, ou seja, os bancos estão
comprando dinheiro uns dos outros a
preços altos, o Fed oferece dinheiro aos
bancos em troca de seus próprios papéis
a juros mais baixos. Mas a implosão do
sistema financeiro prejudicou a eficácia
desses instrumentos tradicionais de
política monetária. Apesar de o Fed
ter reduzido suas metas de taxa de
juros para próximo de zero, não houve
praticamente nenhum impacto dessa re-
dução no sentido de reanimar a marcha
de empréstimos.

Nessas circunstâncias, a estratégia
adotada pelo Fed para conter a espiral
deflacionária nos preços dos ativos foi
a de fomentar a inflação, expandindo a
oferta de dinheiro.

Essa foi a política que o famoso
Irving Fisher recomendou ao pre-
sidente Franklin Delano Roosevelt
durante a Grande Depressão dos anos
1930. Foi também a base da decisão
daquela época de desvalorizar o dólar,
elevando o preço do ouro. Ben Ber-
nanke, o atual presidente do Fed, que
se tornou famoso profissionalmente
estudando a Grande Depressão, afir-
mou, referindo-se àquele período, que
"a desvalorização e o rápido aumento
da oferta de dinheiro permitiram que
a deflação americana terminasse num
tempo notavelmente veloz".

O Fed está injetando liquidez de
curto prazo no sistema financeiro da se-
guinte forma: compra T-bills dos bancos,
em troca de novas reservas de dinheiro
que lhes oferece e mantém nas suas

reservas os títulos do tesouro compra-
dos dos bancos. Essa política de forçar
o caminho para fora de uma crise que
envolva queda de preços dos ativos por
meio da expansão da oferta de dinheiro
é chamada de "aliviamento quantitati-
vo". Além disso, a política do Fed de
Bernanke não se restringe à compra de
títulos públicos, mas envolve também
um "aliviamento de crédito": o Fed
compra dos bancos e mantém nas suas
reservas, em troca de novas reservas de
dinheiro que dá a eles, uma variedade de
ativos financeiros de menor qualidade
quando comparados com os papéis de
curto prazo do Tesouro.

Uma conseqüência dessa política é
que o balanço do Fed que discrimina os
ativos que ele possui tem se expandido
quase que ilimitadamente. Esses ativos
cresceram de 874 bilhões de dólares em
agosto de 2007 para apenas 900 bilhões
de dólares nas vésperas da quebra do
Lehman Brothers, em agosto do ano
passado. Nos poucos meses que se se-
guiram, o balancete do Fed pulou para
cerca de 2 trilhões de dólares de ativos
totais. Durante o último trimestre de
2008, a parcela desses ativos na forma
de títulos do Tesouro diminuiu de 90%
para 21%, tendo em vista que o cresci-
mento ocorreu, sobretudo, pelo fato de
o Fed ter adquirido também ativos de
maior risco, incluindo títulos lastreados
em hipotecas imobiliárias e notas pro-
missórias de empréstimos bancários.

Uma das razões pelas quais essa inje-
ção maciça de fundos não se traduz em
reflação — isto é, em inflação provocada
pela atuação governamental na tentativa
de combater a deflação — é o fato de as
instituições financeiras estarem entesou-
rando as reservas de dinheiro obtidas do
Fed pela venda de seus ativos na forma
de reservas excedentes mantidas no
próprio banco central. Normalmente, as
reservas em dinheiro dos bancos no Fed
estavam, antes da crise, em cerca de 7
bilhões de dólares; atualmente essas re-
servas já concentram l trilhão de dólares

e ainda estão aumentando. O problema,
novamente, é que essa crise de crédito
resultou no colapso do inchado e so-
fisticado castelo de papéis do sistema
financeiro global, e levou esse sistema
de volta à sua base monetária.

O Fed tem procurado tranqüilizar os
investidores, garantindo que irá manter as
taxas de empréstimo overnight em um índi-
ce próximo de zero por um longo tempo.
Com isso, quer dizer que oferecerá, aos
operadores do mercado, dinheiro a taxa
de juros zero para que eles o invistam em
aplicações de maior rendimento. A espe-
rança implícita nessa conduta é a de que
um aumento desses empréstimos será
usado para comprar ativos financeiros de
maior risco e restabelecerá os mercados
de títulos e os fluxos financeiros para o
EUA. Em outras palavras, impulsionará
outra bolha! A imprensa financeira espe-
cializada já adverte para a possibilidade
do advento dessa "bolha do Tesouro".
"O Fed dispara a maior bolha de todas",
disse John Kemp, em artigo da Reuters,
de 17 de dezembro de 2008.

O perigo dessa política é estimular
uma fuga de moedas dos mercados de
dólar. O anúncio da política de taxa
-zero e de aliviamento quantitativo in-
terrompeu a rápida ascensão do dólar,
após quatro meses nos quais a moeda
americana registrou seus maiores ga-
nhos desde 2002. Embora os títulos do
Tesouro americano continuem sendo
considerados um refúgio global seguro,
é improvável que essa condição se man-
tenha incólume. O mercado de títulos
do Tesouro americano provavelmente
vai se deparar com uma oferta excessiva
de T-bills em busca de compradores, à
medida que o balanço do Fed se ex-
pande, assim como a necessidade de
financiamento por parte do governo.
A crescente montanha de dívida pode,
enfim, minar a confiança nos títulos do
Tesouro.

É bastante claro que a agenda im-
perialista dos EUA, que se propõe a
reestruturar o mundo no pós-crise de
um modo que preserve a hegemonia
do dólar, depende hoje precipuamente
da China, que ultrapassou o Japão e é a



maior detentora de títulos do Tesouro
americano. A China, de certo modo,
está amarrada à sua reserva de dólares
porque a venda dessa "montanha" de
títulos no mercado precipitaria uma
queda vertiginosa da moeda americana
e o colapso dos próprios ativos chine-
ses em dólar. Esse "equilíbrio de terror
financeiro" sustenta um arranjo em que
a China controla suas enormes reservas
de dólar de forma que elas sirvam à sua
estratégia de crescimento com base nas
exportações. De acordo com relato de
Henny Sender, no Financial Times de l i
de fevereiro deste ano, falando recente-
mente numa convenção sobre gerência
de risco, Luo Ping, diretor-geral da
Comissão de Regulação dos Bancos
da China, disse: '"Deixando de lado os
títulos do Tesouro americano, o que se
pode guardar?' E respondeu, com outra
pergunta: 'Ouro?'. E continuou: 'Você
não guarda títulos do Tesouro do Japão
ou do Reino Unido. Os títulos dos EUA
são o porto seguro. Para todos, inclusi-
ve a China, é a única opção'". Sender,
no artigo citado, diz ainda: "Luo, cujo
inglês é quase coloquial, acrescentou:
'Caras, nós odiámos vocês. À medida

que vocês começarem a emitir l trilhão,
2 trilhões de títulos, nós sabemos que
o dólar vai se depreciar. Portanto, nós
odiámos vocês, caras. Mas não há muito
mais que possamos fazer'".

A China não pode vender a sua
montanha de títulos dos EUA arma-
zenados, mas também não será capaz
de continuar sua política de armazenar
esses títulos no mesmo ritmo de antes.
A desaceleração das exportações chine-
sas, que começaram a declinar abrup-
tamente no último trimestre de 2008,
terá sinalizado uma redução na procura
pelos títulos americanos, justamente
no momento em que a emissão desses
títulos está disparando?

Os desafios gêmeos para a agenda
americana são a restauração da economia
doméstica e reestruturação da combalida
arquitetura financeira global de modo a
preservar a hegemonia do dólar. Apesar
de todos os debates sobre a renovação da
regulação financeira e da possibilidade de
o mundo dos negócios reais prevalecer
sobre o mundo centrado em Wall Street,
a realidade é bem diferente. As políticas
inusitadas que o Fed está adotando e
as que não foram adotadas sugerem

que ele vislumbra uma recuperação da
economia dos EUA sem mudanças no
mercado financeiro do país. Isso ficou
bastante evidente nas distintas trajetórias
dos projetos de estímulos fiscais e dos
pacotes de salvamento de Wall Street no
Congresso americano. No entanto, no
âmbito internacional, as forças globais
recessivas que foram amplificadas com
a crise de crédito também provocaram
um clamor por uma maior proteção do
trabalho nos mercados e nas indústrias
nacionais e por uma maior regulação e
supervisão dos fluxos de capital inter-
nacional. Se tal clamor for sustentado
por um esforço para retomar as agendas
economicamente progressistas pelo
mundo e pelo reforço das redes de apoio
mútuo "Sul—Sul" — independentes do
controle dos EUA —, isso poderá erodir
o predomínio das finanças e enfraquecer
ainda mais a privilegiada posição ameri-
cana como centro do sistema financeiro
internacional.

*Artigo publicado na edição de abril de 2009 de Monthly
Review. Tradução: Bruna Bassette (OK Lingüística)
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