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A CRISE ECON6MICA CONTEMPORANEA 

Ce/so Furtado (*) 

Repete-se com frequencia em nossos dias que, mais do que uma crise 
econ6mica, vivemos uma crise da ciencia econ6mica. Se nao somos capazes 
de compreender o mundo em que estamos inseridos, como agir racionalmente 
sobre ele? 

0 esfor<;:o de varias gerac;:oes de economistas permitiu construir uma teoria 
das decisoes fundada no pressuposto de que cada agente consumidor cinge 
o seu comportamente a normas que podem ser cabalmente explicadas. A par
tir de pressupostos fundados na evidencia, seria possfvel construir um modelo 
axiomatico do qual derivar uma teoria explicativa do comportamento do con
sumidor, ponto de partida da ordenac;:ao das actividades econ6micas. Estaria 
assim aberta a via real de acesso a uma ciencia econ6mica de s61idas funda
c;:oes. Mas o comportamento social nao se deixa traduzir facilmente em ter
mos de preferencias individuais, por mais que ampliemos e refinemos o qua
dro das hip6teses de base. Daf o deslocamento para o eixo polftico -polo 
oposto na visao dos processes econ6micos- e a enfase dada a ideia de sis
tema. 

A realidade econ6mica seria, acima de tudo, a resultante da ordenac;:ao 
imposta por uma estrutura de poder ao comportamento dos agentes consumi
dores e produtores. Observar isoladamente esses agentes e reduzir problemas 
econ6micos a questoes de psicologia ou de organizac;:ao. 0 estudo dos mer
cades pressupoe a identificac;:ao do sistema econ6mico no qual eles estao inse
ridos, e este nao existe fora de um contexto polftico. 0 que mais importa, por 
conseguinte, e conhecer as formas como sao reguladas as actividades econ6-
micas que, inserindo-se em sistemas abertos, constituem uma realidade parti
cularmente complexa. 

A macroeconomia e um simples esforc;:o de configurac;:ao dos conjuntos 
econ6micos organizados politicamente. Ela trabalha com variaveis, simples 
agregados heterogeneos, que estao Ionge de poderem ser definidas a partir 
de pressupostos axiomatizaveis. A isso se deve que por muito tempo se haja 
pretendido dissolver a macro na microeconomia, o que permitiria fundar em 
bases logicamente consistentes esse ramo da ciencia econ6mica. Mas com 
esse reducionismo apenas se conseguiu restringir o alcance explicative dos 
modelos macroecon6micos em troca de um falso rigor. 

Se pretendemos calc;:ar com fundamentos epistemol6gicos as variaveis 
macroecon6micas, devemos faze-lo, nao a partir de hip6teses sobre a consis-
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tencia 16gica do comportamento de agentes isolados, mas do proprio aconte
cer social. A ideia freudiana de que a civilizac;:ao e uma dupla limitac;:ao no 
ambito da acc;:ao e da consciencia, nos proporciona uma abordagem para este 
problema. 0 comportamento social traduz, por um lado, a busca da conviven
cia, sem a qual nao seria possfvel o desenvolvimento do homem. Por outro, 
ele enfeixa os condicionantes impastos ao indivfduo, tanto no plano cognitive 
como no da acc;:ao, pelas estruturas de poder. A legitimac;:ao para esse com
portamento pode ser encontrada no que Habermas chamou de razao comuni
cativa ou intersubjectiva. 

Em realidade, existe sempre um elemento de consenso no comportamento 
social, sem o que toda a ordem polftica seria demasiado fragil. Se pretende
mos, por exemplo, definir a variavel consumo social (macroecon6mica) a par
tir das preferencias dos consumidores, somas obrigados a samar elementos 
totalmente heterogeneos. Mas, sea definimos com base no grau de consenso 
que existe em torno das regras de apropriac;:ao dos bens e servic;:os disponf
veis para consumo, poderemos taze-lo com relativo rigor. A inflac;:ao outra coisa 
nao e senao a explicitac;:ao de um limitado grau de aceitac;:ao dessas regras. 
As variaveis macroecon6micas sao, por conseguinte, expressao do equilfbrio 
existente entre as torc;:as sociais que disputam a apropriac;:ao da renda ou, vista 
de outro angulo, a contormac;:ao imposta a essas torc;:as pelo sistema de domi
nac;:ao social. 

Portanto, um sistema econ6mico nao e uma simples constelac;:ao de mer
cades cuja 16gica possa ser explicada com base na teoria do comportamento 
de agentes individuais. Ele pressupoe a existencia de um quadro institucional 
e um poder regulador capaz de arbitrar os conflitos que se manifestam a todo 
o momenta em torno da apropriac;:ao e da alocac;:ao de recursos escassos. Foi 
a institucionalizac;:ao desse poder regulador que permitiu ampliar o espac;:o de 
dialogo entre agentes representatives de forc;:as sociais crescentemente orga
nizadas, o que conduziu a tormac;:ao de uma ampla area de consenso e, a for
tiori, a uma maior eticacia na utilizac;:ao dos recursos. 

Quando observamos as economias em sua primeira fase de industrializa
c;:ao, taz-se evidente a tendencia a concentrac;:ao da renda. Estando o poder 
em maos da classe de proprietaries de terra e de bens de produc;:ao, ao abrir
·se o processo de elevac;:ao de produtividade, era de esperar que o incremento 
do produto tosse apropriado pelos que monopolizavam o poder. As crises d~ 
subconsumo, ou a incapacidade para realizar o excedente, logo se manifesta
ram, dando Iugar a grande desperdfcio de recursos. A lnglaterra encontrou uma 
safda para esse estrangulamento na exportac;:ao de capitais, o que lhe permi
tiu financiar sua impetuosa expansao imperialista da era vitoriana. Mas esse 
modelo de desenvolvimento tendeu a ser substitufdo por outro, fundado na 
ampliac;:ao do mercado interno, ou seja, na realizac;:ao interna do excedente, 
grac;:as a um torte crescimento do consumo causado pela maior propensao a 
consumir dos assalariados, cuja participac;:ao na renda social estava aumen
tando. 

354 



Foi este o curso que prevaleceu na evolu<;:ao do capitalismo moderno, o 
que se deve ao desenvolvimento social, ou seja, a amplia<;:ao da area de dia
logo e consenso, e nao prioritariamente ao avan<;:o da tecnologia ou ao desen
volvimento das for<;:as produtivas. Houvesse prevalecido a tendencia inicial e 
a configura<;:ao da economia mundial seria bem diversa da actual, pois a pene
tra<;:ao da tecnica moderna nas areas perifericas teria sido mais rapida e a 
distribui<;:ao da renda nas areas centrais mais desigual. TamMm e provavel 
que o avan<;:o nas tecnicas de regula<;:ao macroecon6mica houvesse sido mais 
Iento. 

Pode-se, portanto, argumentar que a evolu<;:ao do capitalismo industrial 
no sentido da sofistica<;:ao dos meios de regula<;:ao -gra<;:as a qual foi possi
vel obter uma mais eficaz utiliza<;:ao dos recursos escassos e crescente homo
geneiza<;:ao dos padroes de consumo- teve como contrapartida uma mais 
lenta difusao extramuros do progresso tecnico. A realiza<;:ao interna do exce
dente exigiu a cria<;:ao de sistemas crescentemente auto-regulaveis. Somente 
assim as pressoes sociais nao chegariam a comprometer as estruturas de domi
na<;:ao, cuja transforma<;:ao era lenta. Por outro lado, esse modelo de desen
volvimento contribuiu para aprofundar o fossa entre economias desenvolvidas 
e subdesenvolvidas. 

Ora, esses mecanismos de regula<;:ao hoje se encontram seriamente com
prometidos, em razao da nova conforma<;:ao que vem assumindo as economias 
capitalistas. 

A ninguem escapa que as desloca<;:5es causadas pela Segunda Guerra 
Mundial provocaram consideravel concentra<;:ao do poder politico, passando os 
Estados Unidos a exercer fun<;:ao tutelar no vasto mundo das na<;:5es capita
listas. Emergiu uma confronta<;:ao polftica bilateral em escala planetaria, ao 
mesmo tempo que o financiamento da inven<;:ao tecnol6gica, transformada em 
ponta-de-lan<;:a nessa confronta<;:ao, era em grande parte assumido por esse 
poder politico. 0 alcance dessas mudan<;:as fundamentais no plano da ordena
<;:ao e regula<;:ao das actividades econ6micas ainda nao foi captado em sua 
plenitude. 

Basta considerar que as institui<;:oes reguladoras das rela<;:oes internacio
nais concebidas no imediato p6s-guerra - o Fundo Monetario lnternacional 
e o Banco lnternacional de Reconstru<;:ao e Desenvolvimento- fundavam-se 
no princfpio da eficacia da regula<;:ao interna, portanto pressupunham a exis
tencia de economias nacionais perfeitamente delimitadas. A regula<;:ao interna 
de cada sistema nacional deveria sobrepor-se as rela<;:5es externas, cujos dese
quilfbrios, considerados de natureza conjuntural, seriam corrigidos mediante 
interven<;:ao de 6rgaos multilaterais. Um pouco de coopera<;:ao internacional 
seria suficiente para evitar os desarranjos que haviam caracterizado o mundo 
do imediato pre-guerra. 0 importante era que as economias nacionais resistis
sem as pressoes recessivas externas com medidas expansionistas internas, 
do contrario as for<;:as recessivas tenderiam a prevalecer. 

Ora, o que se observou no p6s-guerra foi a crescente integra<;:ao dos sis
temas produtivos nacionais e, em seguida, dos sistemas financeiros e mone-
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tarios. A progressiva abertura para o exterior das economias nacionais -o 
coeficiente de comercio exterior dos paises capitalistas industrializados dobrou 
ou triplicou- trouxe consigo transforma96es qualitativas no comercio inter
nacional e no papel por este desempenhado na dinamica das economias nacio
nais. 

0 intercambio tradicional de manufacturas por produtos primarios, ou pro
venientes de climas diversos, vinha sendo erodido pelo progresso tecnico com 
seu fluxo crescente de produtos sinteticos e uma rapida penetra9ao nas acti
vidades agricolas. A nova vaga de comercio internacional assumiria a forma 
de intercambio de manufacturas por manufacturas, apoiando-se em economias 
de escala de produ({ao e na diversifica<;:ao da oferta ali onde era mais rapido 
o avan90 da tecnologia do produto. Esse tipo de intercambio facilitou a difu
sao das inova<;:6es tecnicas, pois os novas produtos podiam ser introduzidos 
simultaneamente em um grande numero de mercados nacionais. Dessa forma, 
o avan90 da tecnologia passou a ser um instrumento privilegiado de penetra
<;ao no exterior, ao mesmo tempo que o comercio internacional ocupava o pri
meiro plano como factor de dinamiza({ao das economias nacionais. 

Para ir mais a fundo nesse problema e necessaria ter em conta a situa
({ao privilegiada em que se encontraram os Estados Unidos no imediato pas
-guerra, situa<;:ao que lhes permitiu criar facilidades de financiamento para as 
economias de mercado devastadas pela guerra, assim como estimular o des
mantelamento das velhas estruturas coloniais. Tudo foi feito para rebaixar as 
barreiras tarifarias e facilitar a implanta<;ao das firmas norte-americanas no 
exterior. 

0 rapido avan<;:o das tecnicas de informa<;:ao e telecomunica<;ao deu as 
empresas maior abrangencia espacial, aumentando sua margem de manobra 
em face das press6es sindicais em seus pafses de origem. Esse seria o ponto 
de partida de profundas transforma<;6es estruturais da economia dos Estados 
Unidos, cuja capacidade de auto-regula<;ao foi seriamente comprometida. 

A abertura para o exterior assumiu nos Estados Unidos, de preferencia, 
a forma de transnacionaliza<;ao das empresas, passando as transac<;oes entre 
matrizes e respectivas subsidiarias localizadas no exterior a responder por par
cela crescente das relat;oes econ6micas externas desse pais. Como as subsi
diarias, via de regra, utilizam tecnologia ja amortizada e reproduzem, no todo 
ou em parte, a gama de produtos da matriz, seus custos de produ<;:ao sao mais 
baixos, o que explica a forma<;:ao de um fluxo crescenta de exporta<;:oes em 
direc<;ao do mercado norte-americana, no ambito das pr6prias empresas. 

Em sua forma tradicional, as exporta<;:oes de capital tendiam a fortalecer 
a balan<;:a de pagamentos do pais exportador, pois geravam influxos de juros 
e dividendos. E sabido que no final dos anos vinte mais de uma ter<;:a parte 
das importa<;oes inglesas eram pagas com rendimentos financeiros obtidos no 
exterior. Ora, a transnacionaliza<;ao de um sistema produtivo de elevados cus
tos de mao-de-obra, como e o norte-americana, conduziria necessariamente 
a resultado inverso. Os lucros obtidos no exterior tenderam a ser ai reinvesti-
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dos, em razao das mais altas taxas de retorno. A redugao consequente da taxa 
de investimento interno repercutiu negativamente na absorgao de novas tecni· 
cas, em detrimento da competitividade das industrias dos Estados Unidos, tanto 
no exterior como em seu proprio mercado. A conjungao desses factores esta 
na origem das mudangas estruturais que engendraram urn consideravel defice 
na conta corrente da balanga de pagamento de uma economia que ate recen· 
temente havia sido grande exportadora de capitais. 

As projecgoes dessas mudangas estruturais no plano financeiro foram de 
consideravel alcance. Como as firmas norte-americanas continuavam investindo 
no exterior e ainda buscavam recursos no mercado financeiro de seu proprio 
pais, onde por muito tempo as taxas de juros permaneceram relativamente bai· 
xas, ao modificar-se a posigao da balan<;:a ·de pagamentos foi necessario con
ciliar situa<;:oes antinomicas. Os Estados Unidos se tornavam importadores de 
capital, sendo ao mesmo tempo exportadores. Essa situa<;:ao paradoxa! foi resol· 
vida na pratica retendo no exterior parte dos dolares gerados pelas exporta· 
c;oes das subsidiarias em direc<;:ao do mercado dos Estados Unidos. Esses dola· 
res iam alimentar as reservas dos bancos centrais ou permaneciam circulando 
nas pra<;:as internacionais, constituindo o ponte de partida da formagao do mer
cado dos eurodolares em infcio da decada de 60. 

Por tras do aparente paradoxa a que nos referimos, o que em realidade 
estava ocorrendo era a transnacionaliza<;:ao dos grandes bancos norte
·americanos. Ao organizarem suas actividades num espa<;:o plurinacional -o 
que lhes permitia combinar factores localizados em varies paises-, os con
glomerados industriais procuravam escapar do controle das autoridades mone
tarias norte-americanas, transferindo para pragas de conveniemcia (off-shore) 
recursos financeiros. A gestao dessa massa de liquidez internacional, que 
escapa a toda forma de controle de autoridades monetarias, resultou ser urn 
negocio de alta lucratividade, incitando os bancos a instalar agencias no exte
rior. 

Nesse mundo de bancos privados transnacionalizados, as transferencias 
de capital entre pafses escapam a todo o controle. Dispor de liquidez interna
cional constitui consideravel fonte de poder, pais a simples transferencia des
ses recursos entre agencias de urn mesmo banco, localizadas em paises dis
tintos, pode amea<;:ar a estabilidade de determinada moeda. Demais, os bancos 
transnacionalizados, ao se financiarem mutuamente, capacitam-se para criar 
nova liquidez. Dessa forma, emergiu um novo sistema de decisoes no plano 
internacional que tern como contrapartida menor liberdade de acgao dos gover
nos nacionais. 

A partir do momenta em que as subsidiarias de uma empresa localizadas 
no exterior tern acesso ao mercado financeiro internacional, reduz-se a possi
bilidade de submeter a matriz a uma politica de credito de ambito nacional, 
ou seja, fundada em equilibrios macroeconomicos internes. Com efeito, sem
pre que lhe convenha, a empresa matriz pode obter recursos financeiros de 
suas filiais. 

357 



Uma observaQao atenta do ocorrido nos ultimos decenios produz ampla 
evidencia de que as transformaQoes estruturais trazidas a economia dos Esta
dos Unidos pela transnacionalizaQao de grande numero de suas empresas estao 
a exigir nova conceituaQao da economia desse pars, que ja nao pode ser con
cebida como simples sistema econ6mico nacional. Seus problemas de regula
Qao terao, portanto, de ser de outra ordem. 

Em face dos constrangimentos criados pelo processo de transnacionali
zaQao, as autoridades norte-americanas sao forQadas a escolher entre uma 
polftica de taxas de juros altas -o que significa agravar o desemprego
e uma acumulaQao indefinida de saldos em d61ares no exterior, o que amea9a 
a estabilidade do sistema financeiro internacional. A polftica tradicional de bai
xas taxas de juros, instrumento privilegiado para a activagao da economia desse 
pals, foi inviabilizada pelo processo de transnacionalizaQao, porquanto acelera 
a safda de capitais, agravando a posiQao da balanQa de pagamentos. Par outro 
lado, a polftica de desvalorizaQao do d61ar, destinada a intensificar as exporta
Qoes, facilita a penetraQao de firmas estrangeiras, criando outra fonte de pres
sao sabre a balanQa de pagamentos. Com efeito, as firmas estrangeiras que 
investem nos Estados Unidos orientam-se, de preferencia, para o mercado 
interno desse pals. lmpoe-se, portanto, a conclusao de que novas formas de 
regulaQao terao de ser inventadas, o que requer mecanismos de cooperaQao 
internacional distintos dos actuais. 

Em realidade, essas transformaQoes estao exigindo uma revisao dos con
ceitos com que abordamos a problematica das rela<;oes econ6micas e finan
ceiras internacionais. Os esquemas tradicionais de intercambio entre sistemas 
nacionais com capacidade de auto-regulaQao estao sendo substituldos par mul
tiplas outras formas de relacionamento que emergem no ambito das empre
sas. Mas, se e evidente a reduQao da capacidade de auto-regula<;ao dos siste
mas nacionais, estamos Ionge de poder falar de sistema econ6mico global, 
mesmo no que se refere ao mundo capitalista. A ninguem escapa que novas 
estruturas estao em processo avan<;ado de formaQao, mas nao seria facil pre
figurar o seu formato. Ja existem empresas organizadas em escala planetaria, 
sem que se possa afirmar que elas constituem elementos de urn sistema eco
n6mico emergente da mesma abrangencia. 0 que nao existe sao institui<;oes 
actuando no plano internacional com uma percepQao clara das transforma<;oes 
em curso. 

AlcanQamos, assim, o ponto nodal de nossa argumentaQao. Urn sistema 
econ6mico e essencialmente urn conjunto de dispositivos de regulaQao volta
dos para o aumento da eficacia no uso de recursos escassos. Ele pressupoe 
a existencia de uma ordem polltica, au seja, uma estrutura de poder fundada 
na coac9ao e au no consentimento. No presente, a ordem internacional 
expressa relaQoes, consentidas ou impostas, entre poderes nacionais, e 
somente tern sentido falar de racionalidade econ6mica se nos referimos a urn 
determinado sistema econ6mico nacional. A suposta racionalidade, mais abran
gente, que emerge no quadro de uma empresa transnacionalizada, nao somente 
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e de natureza estritamente instrumental, como tambem ignora custos de varias 
ordens internalizados pelos sistemas nacionais em que ela se insere. Em rea
lidade, a empresa transnacional nao passa de um corte horizontal nas estru
turas nacionais de poder, cuja capacidade de auto-regulac;:ao e, em consequen
cia, reduzida. Sua unica legitimidade se funda no facto de que os servic;:os que 
ela presta aumentam a eficiencia dos sistemas nacionais em que opera. 

Vamos admitir que esse aumento de eficiencia seja real, vale dizer, resista 
a um calculo de custos que tenha em conta as partidas contabilizadas ou nao. 
Caberia entao indagar: ate que ponto pode um sistema econ6mico nacional 
beneficiar-se da transnacionalizac;:ao de segmentos de sua economia, sem per
dar a capacidade de auto-regulac;:ao? Olhando o problema de outro angulo: ate 
que ponto a necessidade de preservar a auto-regulac;ao impede determinada 
economia nacional de ter acesso a tecnologia em poder das empresas trans
nacionalizadas? Nao se trata apenas, se bem que isto seja importante, de eco
nomias de escala de produc;:ao; trata-se, igualmente, de reconhecer que parte 
importante da tecnologia moderna esta sob o controle dessas empresas. 

0 problema da auto-regulac;:ao e particularmente relevante nos pafses cha
mados em vias de desenvolvimento, uma vez que neles os custos nao conta
bilizados das decisoes empresariais sao em geral elevados. Mais heterogenea 
a estrutura social, maior o excedente estrutural de mao-de-obra, mais acen
tuadas tendem a ser as discrepancias entre criterios micro e macroecon6mi
cos de produtividade. E essas discrepancias, originarias dos pr6prios merca
dos, somente podem ser minoradas, ou corrigidas em seus efeitos anti-sociais, 
pela acc;:ao reguladora do sistema politico. 

Na medida em que a propagac;:ao da tecnica moderna busca o caminho 
da transnacionalizac;:ao, maiores sao as dificuldades que se apresentam aos 
pafses em desenvolvimento para conciliar o acesso a essa tecnica com a auto
nomia de decisao de que necessitam no enfrentamento dos graves problemas 
sociais que os afligem. Muitos desses problemas surgem do proprio desenvol
vimento tardio, que combina um consumismo exacerbado com uma insuficien
cia estrutural de criac;:ao de emprego. 

Mas nao se trata apenas dos pafses em vias de desenvolvimento. A ques
tao de fundo tem alcance bem mais geral, pois se refere as consequencias 
da transnacionalizac;:ao, tanto na difusao da tecnologia como na alocac;:ao de 
capitais. A construc;:ao da Comunidade Econ6mica Europeia constitui, sem 
duvida, uma tentativa de resposta a esse duplo desafio. As economias nacio
nais da Europa Ocidental tornaram-se altamente dependentes do comecio exte
rior para crescer, sendo que grande parte deste comercio e interno a regiao. 
A integrac;:ao regional, ao internalizar grande parte do comercio externo, privi
legiou as empresas da regiao e limitou o impacte da transnacionalizac;:ao. Mas 
isto somente foi possfvel porque a CEE e o embriao de um sistema politico, 
portanto de um governo, se bem que sua area de acc;:ao ainda seja limitada. 
As decisoes que dela emanam sao de direito interno em cada pafs membra, 
e nao de direito internacional. E nesse quadro que se esta formando um ver-
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dadeiro sistema econ6mico, cuja complexidade, derivada das discrepancias sub
-regionais, a ninguem escapa. 

A capacidade auto-reguladora do sistema econ6mico multinacional que e 
a GEE ainda e pequena, porquanto os circuitos monetarios e financeiros nao 
foram adequadamente integrados, mas, mesmo assim, ja restringiu sensivel
mente a autonomia de decisao dos centros nacionais. A essa transi9ao se deve 
que a Europa Ocidental enfrente dificuldades particularmente grandes em face 
da crise econ6mica actual: o governo comunitario ainda nao esta suficiente
mente estruturado e os governos nacionais perderam muita de sua autonomia 
para agir. Mas nao pode haver duvida de que a constru9ao da GEE constitui 
a resposta historicamente mais significativa aos grandes desafios lan9ados no 
pas-guerra pela evolu9ao da economia internacional. 

As tensoes que nesta se manifestam e que sao responsaveis pelas reces
soes intermitentes iniciadas na metade dos anos setenta tem sua origem nas 
mudan9as estruturais que conduziram a perda de poder regulador a nfveis 
nacional e internacional. 0 ponto de partida, muito possivelmente, se situou 
na mudan9a polftica que, ao colocar os Estados Unidos em posi9ao privile
giada, facilitou as suas empresas organizarem-se em escala planetaria. Nao 
menos importante, contudo, foi a emergencia do processo de transnacionali
za9ao, o qual abriu espa9o as empresas para abrigar-se das pressoes sociais 
e dos constrangimentos do poder estatal em seus pafses de origem. 0 pro
cesso de transnacionaliza9ao teve particularmente exito nos campos da tec
nologia e dos recursos financeiros. Com efeito, sao as empresas que produ
zem ou controlam conhecimentos e aquelas que manipulam os meios 
monetarios e financeiros as que mais facilmente abrem e consolidam os espa-
90S transnacionais. 0 poder dessas empresas busca legitimar-se pela quali
dade de servi9os que prestam, mas as normas que asseguram sua expansao 
sao parte de uma ordem internacional tutelada pelos Estados Unidos. 

0 primeiro foco de tensao a identificar esta nas desloca96es causadas 
a propria economia norte-americana, cuja capacidade de auto-regula9ao foi 
drasticamente reduzida pelas facilidades de que se beneficia gra9as a posi-
9ao internacional privilegiada que ocupa. Existe, portanto, um problema basico 
de clarifica9ao das rela96es externas da economia norte-americana, a come-
9ar pelo plano monetario. 

0 segundo foco provem da perda de eficacia das agencias internacionais 
criadas para corrigir desequilfbrios nas rela96es entre sistemas econ6micos 
nacionais. Ao reduzir-se o poder de auto-regula9ao destes ultimos, os dese
quilfbrios se ampliaram desmedidamente, retirando toda a significa9ao aos 
meios de interven9ao das referidas agencias. Cabe, par conseguinte, redefinir 
o papel dessas agencias, tendo em conta as transforma96es estruturais advin
das da transnacionaliza9ao. 

Se admitimos que o funcionamento regular de todo o sistema econ6mico 
pressupoe a existencia de um sistema politico, devemos reconhecer que 
somente sairemos dos impasses actuais se caminharmos para a constru9ao de 
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novas sistemas politicos, de maior abrangencia, e ou se restituirmos aos anti
gas sistemas politicos nacionais a eficacia que perderam. 0 fundo do problema 
esta em que, dadas as diferen9as de nlveis de desenvolvimento das econo
mias contemporaneas, os caminhos a trilhar nao sao necessariamente os mes
mos, ainda que os objectivos estrategicos sejam similares. Uma ordem inter
nacional voltada para a difusao do progresso tecnico sob o controle das grandes 
empresas transnacionalizadas pode assegurar a expansao do comercio inter
nacional e, por esse meio, o dinamismo das economias industrializadas. Mas 
uma tal ordem, ao reduzir a autonomia de decisao dos palses de desenvolvi
mento retardado, podera agudizar nestes as tensoes sociais e a instabilidade 
polltica. 

0 objectivo comum e, certamente, refor9ar a esfera polltica, ou seja, 
aumentar o poder regulador das actividades econ6micas, unica forma de 
coloca-las ao servi9o da satisfa9ao das necessidades sociais legitimamente 
reconhecidas. A eficacia na utiliza9ao dos recursos e o crescimento econ6-
mico nao sao mais do que meios para alcan9ar essa meta. Da mesma forma, 
a integra9ao econ6mica e a constru9ao de sistemas politicos mais abrangen
tes visam ao mesmo objectivo de assegurar estabilidade e crescimento em 
u m mundo em que a tecnologia e o capital sao crescentemente control ados 
por organiza96es privadas transnacionais. 

Na situa9ao presente, tanto podemos caminhar para a frente pela rota 
da integra9ao multinacional como pelo caminho, aparentemente inverso, do 
refor9amento do poder de decisao e auto-regula9ao nacional. Novas formas 
de organiza9ao polltica -a exemplo desse governo multissoberano, que e a 
CEE- terao de ser inventadas para conciliar a aspira9ao a preserva9ao da 
identidade cultural com as exigencias da tecnologia moderna e a emergencia 
do poder transnacional. 

Novas formas de coopera9ao internacional, que permitem estabelecer 
efectiva regula9ao em um mundo crescentemente interdependente, somente 
serao alcan9adas com base em novas formas de poder politico capazes de 
aglutinar os Estados nacionais de pequenas e medias dimensoes. Mas o avan90 
par esse caminho nao deve privar de capacidade auto-reguladora os palses 
em que o prioritario e a moderniza9ao estrutural interna. 

Vivemos uma epoca em que se superpoem dois tempos hist6ricos. Em 
um se procura recuperar o atraso na constru9ao do sistema politico que deve 
regular actividades econ6micas que ja se estruturam em escala planetaria; em 
outro se busca eliminar formas anacr6nicas de organiza9ao social que conde
nam milhoes de criaturas humanas a condi96es abjectas de vida. Falhar em 
uma ou outra dessas duas tarefas e condenar a Humanidade a continuar tri
lhando a via da instabilidade e da incerteza. 

23 de Mar9o de 1987. 
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FURTADO, Celso- A crise econ6mica contemporanea. 

Mais que uma crise econ6mica entende o autor que vivemos uma crise da ciencia polftica. 
Entende que a teoria das decisoes baseada no comportamento «explicado» dos agentes provou 

a sua ineficacia. Dado que o comportamento social nao se deixa traduzir par preferencias individuais 
houve uma deslocaQao para o «polftico» e para os «sistemas>>. 

Para dar fundamento epistemol6gico as variaveis macroecon6micas devemos faze·lo a partir 
de hip6teses do proprio «acontecer>> social. 

Par seu lado um sistema econ6mico pressupoe a existencia de um quadro institucional e 
um poder regulador dos conflitos relatives a apropriaQao e alocaQao dos recursos. 

Foi a institucionalizaQao desse poder que permitiu ampliar o dialogo entre os varios agentes 
econ6micos. 

A evoluQao do capitalismo industrial no sentido da sofistica9ao dos meios de regulaQao teve 
um preQo: uma mais lenta difusao extramuros do progresso tecnico. 

Na actualidade os esquernas tradicionais de intercambio entre sistemas nacionais com 
capacidade de auto·regulaQao estao sendo substitufdos par outras formas de relacionamento que 
emergem no ambito das empresas transnacionais. 

Na realidade as empresas transnacionais mais nao sao do que cortes horizontais nas 
estruturas nacionais de poder, cuja capacidade de auto-regulaQao e, em consequencia, reduzida. 

Na medida em que a propagaQao tecnica moderna utiliza a via da transnacionalizaQao, 
maiores sao as dificuldades dos pafses em vias de desenvolvimento para conciliar o acesso a 
essa tecnica com a autonomia de decisao de que necessitam para enfrentar os graves problemas 
que os afligem. 

A difusao do progresso tecnico atraves das multinacionais pode assegurar uma expansao 
mais acelerada do comercio internacional, mas podera igualmente agudizar as tensoes sociais 
e a estabilidade polftica nos paises subdesenvolvidos. 

Deste modo sao necessarias novas formas polfticas que algutinem os estados nacionais de 
pequenas e medias dimensoes. 

FURTADO, Celso- The contemporary economic crisis. 

More than an economic crisis the author understands we live a crisis from the policy science. 
The author understands that the theory of the decisions based on the ·«explained» conduct 

of the agents gave proof of his inneficacy. 
Even the social conduct doesn't mean personal choices, there has been a changing for the 

«policy» and for the «systems». 
For giving epistemologic foundation at macroeconomic variables we must do it since the 

hypothesis of its own social <<to happen». By this way an economic system presupposes the existence 
of an institutional project and a regular power of the collisions relative to the assumption and leasing 
of the resources. 

It was the institutionalization of that power who could extend the dialogue among the different 
economic agents. 

The industrial capitalism's evolution in the sense of the sophistication of the regulation's ways 
had a price: a lower diffusion extra-walls of technics' progress. 

At present the traditional changes schemes among national systems with self-control capacity 
are being substituted by other forms of connection which rise in the ambit of transnational 
entreprises. 

In reality the transnational entreprises are no more than cross sections in the national 
structures of power, which capacity of self-control is, consequently, reduced. 

The more the modern technic is developped in the transnationalization way the more are 
the dificulties from the nations becamed developped to conciliate the approach to this technic with 
the autonomy decision from whom they need to face the many problems that worry them. 

The expansion of technical progress through the multinational enterprises can guarantee 
a speeder expansion from the international business, but it will become more active the social 
tensions and the policy stability in the nations subdevelopped. 

In this way new policies forms which agglutinate both small and median dimensions national 
states are necessary. 
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