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AS ONDAS LONGAS DA ECONOMIA

06-06-98

[É tentadora a hipótese de que excelente desempenho dos EUA anunciaria quinta onda longa do capitalismo]

[Não há nada nas economias capitalistas que pareça com ciclos astronômicos ou biológicos]

 

A suposta existência de “ciclos econômicos” está tão impregnada no cérebro dos

analistas que em vez de dizerem simplesmente contração, retração, recessão, ou

depressão, chegam a empregar pernósticos eufemismos do tipo “inevitável variação

negativa no ciclo econômico”. É óbvio que uma das poucas profecias econômicas que

sempre poderá ser confirmada é a que prevê que toda expansão será fatalmente seguida

de uma retração e vice-versa. Mas pensar que essa alternância produz “ciclos” é uma

proposição para a qual não existem evidências empíricas, mesmo que proliferem as

teorias.

 

Fracassaram todas as tentativas de identificar séries de fenômenos econômicos que se

sucederiam numa ordem determinada. Todas as possíveis regularidades cíclicas até

hoje registradas acabaram desaparecendo com as mudanças estruturais das economias.

Foi assim com os ciclos de médio prazo identificados na Europa, em 1856, por

Clement Juglar, e nos Estados Unidos, em 1930, por Simon Kuznets. O mesmo

aconteceu com os ciclos de curto prazo identificados por J. Kitchin em 1923. Pior, o

acoplamento dos ciclos de Juglar aos de Kitchin, feito por Joseph Schumpeter, em

1939, só pode ser hoje admirado como uma cômica obra prima de mecanicismo

newtoniano aplicado à economia, sem qualquer correspondência com os fatos. E a

longa, ampla e sofisticada investigação sobre a existência de ciclos conduzida nos EUA

pelo National Bureau of Economic Research (NBER) carece de qualquer resultado que

aponte para a existência de períodos cronológicos nos quais devam se repetir na

mesma ordem os fatos econômicos. Ou seja, não há nada na economia capitalista que

pareça com ciclos astronômicos, como o lunar, ou biológicos, como o menstrual.

 

Curiosamente, existe um fenômeno bem semelhante ao ciclo, com o qual ocorre

exatamente o inverso: há evidências empíricas, sem que tenha surgido, até agora, uma

explicação teórica convincente. Trata-se, evidentemente, das “ondas longas,”

infelizmente mais conhecidas pelo nome de um de seus piores intérpretes, o economista

soviético Nikolai Kondratiev, deportado para a Sibéria em 1930. A histórica econômica
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do capitalismo industrial - e principalmente das duas nações hegemônicas, Grã-Bretanha

no século 19 e Estados Unidos no século 20 - foi nitidamente marcada por quatro

grandes impulsos que tiveram como pontos de partida a “dupla revolução” (Inglaterra e

França) dos anos 1780 , as revoluções européias de 1848, a mundialização capitalista

do final do século 19, e a Segunda Guerra Mundial. Esses quatro impulsos foram

seguidos de desacelerações marcadas principalmente pela primeira crise da economia

industrial britânica (1825/6), pela forte deflação iniciada em 1874/5, pela Primeira Guerra

Mundial, e pelos choques globais do início dos anos 1970.

 

É portanto muito tentadora a hipótese de que o excelente desempenho da economia

americana nos últimos anos estaria anunciando o início da quinta onda longa do

capitalismo moderno.  Isto é, a suspeita de que essa insistente prosperidade dos EUA

poderia ser o início de um quinto impulso a ser consolidado pelos efeitos da unificação

monetária da Europa e por uma posterior recuperação do Japão somada à ascensão da

China.

 

O principal problema dessa hipótese é que não se sabe qual é a verdade que essas

“ondas longas” parecem conter. Economistas de inspiração schumpeteriana, para os

quais essa quinta onda resultaria principalmente de um feixe de inovações ligados à

informática, estão de olho em conflitos como os que atualmente opõem a Netscape à

Microsoft. A seu lado, economistas de inspiração marxista, para os quais essa quinta

onda dependeria principalmente de inovações institucionais capazes de organizar um

novo modo de regulação internacional, dão mais importância aos conflitos sobre o

destino de organizações como o FMI ou o Bird, que atualmente opõem a Casa Branca

a importantes segmentos do Congresso.

 

É claro que essas observações serão consideradas excessivamente simplistas pelos

raros economistas brasileiros que procuram acompanhar o debate sobre as “ondas

longas”, e que certamente estão tentando digerir as quase setecentas páginas da

excelente coletânea Long Wave Theory, organizada pelo professor emérito da

Universidade de Sussex, Christopher Freeman (Edward Elgar,1996). Mas leitores que

tiverem sua curiosidade despertada por este artigo e quiserem saber um pouco mais

sobre a hipótese das “ondas longas”, certamente apreciarão o último livro de Eric

Hobsbawm, On History, cuja tradução acaba de ser publicada pela Companhia Das

Letras.
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Hobsbawm afirma que as “ondas longas” autorizam previsões não só sobre economia,

mas também, de uma forma mais geral, sobre os cenários sociais, políticos e culturais

que acompanham sua alternância. Vai ainda mais longe ao dizer que se a ciência

econômica não pretende permanecer constantemente em atraso, ela precisa redescobrir

e desenvolver a perspectiva histórica presente no debate entre schumpeterianos e

marxistas. Justamente as duas principais tribos que estarão participando do terceiro

encontro da Sociedade Brasileira de Economia Política, que se realizará na Universidade

Federal Fluminense, em Niterói, RJ, durante o feriadão de Corpus Christi.


