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Kliman: a grande falha do capitalismo
Eleutério F. S. Prado
Introdução
Esta nota busca apresentar resumidamente a explicação dada por Andrew
Kliman para a grande crise do capitalismo, a qual se manifestou fortemente a partir de
2007. Ela foi desenvolvida em seu livro A falha da produção capitalista – as causas
subjacentes da grande recessão, publicado em 2012. Nessa obra, com base em uma
investigação estatística extremamente árdua dos dados da economia norte-americana,
ele sustenta a tese polêmica segundo a qual todo o desenvolvimento da crise, assim
como as suas condições antecedentes, pode ser explicado estritamente com base nas
concepções de Marx sobre as leis que determinam o evolver do capitalismo. A crise é
mundial, mas ele se concentra na economia norte-americana justificando essa opção
restritiva afirmando que a principal economia do capitalismo contemporâneo foi
também o epicentro da crise.
Kliman desenvolve a sua tese no interior da tradição marxista norte-americana
encabeçada por Raya Dunayevskaya, a qual pode ser conhecida por meio do livro
Marxism and Freedom (2000) e em ferrenha contraposição à tradição alternativa
originada nos escritos de Paul Baran e Paul Sweezy, a qual se encontra desenvolvida
principalmente na obra Capitalismo Monopolista (1966). Na linha de pensamento
adotada por Kliman, a crise econômica é explicada principalmente a partir da lei
tendencial da queda dos lucros, a qual se encontra exposta, como bem se sabe, nos
capítulos XIII a XV do terceiro volume de O Capital (Marx, 1983). Já a corrente de
pensamento rejeitada por ele explica a crise a partir do problema da realização do valor,
o qual surge na apresentação do circuito do capital em contraposição ao circuito da
mercadoria, tema que é certamente central na obra econômica de Marx (ver Foster,
2008).
O próprio Kliman, na introdução de seu livro, apresenta esquematicamente a sua
visão da opinião corrente na esquerda norte-americana sobre a natureza da crise do final
dos anos 2000 e da grande recessão que a acompanha. Segundo ele, a apreciação mais
bem difundida nesse meio intelectual está dominada pela crença de que a crise deve ser
examinada tendo por foco a substituição da política econômica keynesiana pela
neoliberal, ocorrida nos anos 70. Nesse período, ocorre uma complexa transformação
histórica que, como sempre, está sujeita a várias interpretações concorrentes. A opinião
difundida na esquerda acentua, nessa transformação, a mudança drástica na correlação
de forças entre as classes sociais. Por meio de várias reestruturações do sistema
econômico, segundo ela, os capitalistas passaram a abocanhar uma parcela maior da
renda gerada pelos trabalhadores, em detrimento destes últimos. Por causa dessa ênfase
nos efeitos econômicos dessa ofensiva da classe dominante, travada a partir do plano
político, ela enxerga a crise como um evento adverso, talvez como um obstáculo, de
qualquer modo como um produto do neoliberalismo.
Contrariando essa posição – e concebendo o keynesianismo e o neoliberalismo
como respostas políticas a desafios históricos postos à sobrevivência do sistema como
um todo –, Kliman, em sua compreensão teórica, vai focar a lógica interna de
reprodução do próprio complexo econômico e, desse modo, vai tratá-la como crise do
capitalismo enquanto tal. Para ele, a experiência histórica da Grande Crise de 29 mudou
de modo permanente o comportamento dos agentes do Estado no enfrentamento das
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flutuações e recessões do sistema econômico; os governos em geral procuram dar
sustentação macroeconômica ao crescimento, evitando a todo custo que surja no
horizonte o risco da depressão. Ademais, o capitalismo maduro de grandes empresas –
algumas das quais, admite-se, não podem quebrar – é incompatível com um
funcionamento autônomo do sistema econômico, razão pela qual este passa a requer a
constante intervenção do Estado na regulação macroeconômica.
Antes de sintetizar as teses de Andrew Kliman, é preciso apresentar na seção
seguinte um resumo das análises científicas que ele procura contraditar. Para tanto,
ilustrar-se-á essa apresentação colhendo elementos em autores que pertencem à tradição
iniciada por Baran e Sweezy. Antes disso, porém, é preciso indicar um ponto comum a
essas duas correntes de pensamento. Ambas aceitam – ainda que a expliquem
diferentemente – que a economia norte-americana apresentou persistente tendência à
estagnação em todo o período do pós-guerra. A tabela que se segue fornece uma
ilustração estatística para essa afirmação. Ainda que essa inclinação possa ter sido
contrariada em parte, por exemplo, pela política econômica em seu esforço para
melhorar o crescimento, os dados parecem indicar que a economia norte-americana
realmente perdeu força nas décadas que seguiram à II Guerra Mundial.
Crescimento do PIB Real
Estados Unidos da América do Norte
Período
% média anual
Década de 1930
1,3
Década de 1940
5,9
Década de 1950
4,1
Década de 1960
4,4
Década de 1970
3,3
Década de 1980
3,1
Década de 1990
3,1
Década de 2000
2,0
Fonte: Bureau of Economic Analysis

Crise de realização
A opinião corrente na esquerda norte-americana parte, pois, da constatação de
que o boom do pós-guerra perdeu força gradativamente. Segundo ela, essa perda de
dinamismo apenas expressa uma tendência à estagnação que é inerente ao capitalismo
monopolista, caracterizado pela dominância dos monopólios e oligopólios no sistema
econômico. Conforme a tese mais em voga, na fase mais recente do desenvolvimento
histórico desse modo de produção, em virtude da própria concentração e centralização
do capital, observa-se uma tendência ao aumento do excedente econômico (o qual é
definido como um montante igual à mais-valia gerada pelo processo de exploração
como um todo, expressa em unidades monetárias). Em decorrência dessa inclinação ao
aumento progressivo do valor que excede os custos de produção, o sistema econômico
fica permanentemente sujeito às crises de realização ou, o que é o mesmo, à falta de
demanda efetiva.
Para essa corrente, o problema econômico principal não pode ser caracterizado
como o de alocar recursos escassos entre fins alternativos, tal como sustenta a teoria
econômica liberal, mas consiste em como gastar os recursos excedentes que são
potencialmente gerados pelo sistema produtivo em processo de crescimento. Sustenta,
assim, que o investimento produtivo encontra limites no excesso de capacidade, de tal
modo que a expansão do sistema fica sempre dependente dos gastos improdutivos, tal
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como os dispêndios militares. Outra solução que aparece para o problema da
insuficiência de demanda efetiva é elevar o endividamento público e privado, já que este
aumenta as despesas correntes, mesmo se compromete a renda futura. De qualquer
modo, nessa perspectiva, a análise do capitalismo se concentra no problema de
averiguar que solução é dada, em cada momento, à carência de demanda efetiva.
A avaliação crítica do desempenho da economia norte-americana por parte dessa
corrente segue uma linha de argumentação cujos traços principais são em sequência
apresentados resumidamente.
Quando se esgotaram as condições especiais prevalecentes no período
subsequente ao pós-guerra – boom da indústria automobilística, reconstrução das
economias europeias e japonesa, corrida armamentista da Guerra Fria, etc. – o
comportamento do sistema econômico deixou de figurar como extraordinário. Se por
cerca de vinte e cinco anos, durante o período chamado de dourado, a economia norteamericana apresentou um desempenho elevado, com altas taxas de crescimento, nos
anos seguintes, os sinais passaram a apontar para o aparecimento da estagnação. Isto se
verifica não apenas nas taxas de crescimento do PIB que caíram nas décadas de 70 e 80
em relação àquelas observadas nas décadas de 50 e 60, mas também na tendência à
redução do grau de utilização da capacidade instalada. Como mostra o gráfico em
sequência, uma expressiva redução dessa medida do nível da atividade econômica
ocorreu principalmente entre 1973 e 1990.

Ora, a tendência à estagnação manifesta-se fortemente como crise econômica no
correr dos anos 70. É, pois, essa crise que responde de modo imediato pelo aumento
significativo do excesso de capacidade, o qual, por sua vez, junto com outros fatores
ligados à própria estagnação, provoca uma queda importante nas taxas de lucro. O
movimento descendente da conjuntura se reflete, então, tanto na queda dos lucros
quanto na redução do investimento como porcentagens do PIB. O gráfico em sequência
mostra que a razão lucros/PIB cai até 1985, recuperando-se desde então. Já a razão
investimento/PIB se mostra declinante em todo o período depois de 1970.
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Segundo a opinião corrente, neste momento, a burguesia passa a culpar o
keynesianismo pelo fracasso da política econômica em restaurar o crescimento
econômico e se lança numa ofensiva de classe visando mudar o regime de acumulação.
Ela consegue tanto revitalizar a sua hegemonia ideológica quanto impor perdas
econômicas aos trabalhadores por meio do neoliberalismo. A opinião corrente apresenta
o comportamento da variável gastos em salários e ordenados em porcentagem do PIB
como evidência do arrocho imposto aos assalariados em geral. Como se pode ver no
gráfico em sequência, os ganhos dos trabalhadores parecem cair acentuadamente a partir
de 1970, primeiro em função da própria crise e, depois, com decorrência propositada
das políticas neoliberais.
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O aumento da exploração dos trabalhadores acaba produzindo um aumento nas
taxas de lucro, o que se verifica no correr dos anos 80, mais precisamente depois de
1985. Entretanto, isto não provoca um aumento da taxa de acumulação real, já que o
próprio neoliberalismo reflete a dominância do capital financeiro em relação ao capital
industrial. Assim, as ocorrências mais sintomáticas da economia norte-americana nas
últimas décadas do século XX, em particular a crise de 2008 e a grande recessão que a
segue, passam a ser explicados como decorrentes da financeirização do sistema
econômico.
Segundo a teoria do capitalismo monopolista, a tendência à estagnação na esfera
produtiva pode ser superada provisoriamente por meio da expansão da esfera financeira:
o excesso de capital originado na esfera produtiva encontra guarida nas atividades que
se sustentam gerando riqueza nominal, com base real ou fictícia. Essas atividades, que
dependem da função do dinheiro como meio de pagamento, como meio de ideal de
transação, sustentam a acumulação por meio da expansão do crédito e do crescimento
consequente do estoque de dívidas.
Segundo Foster e Magdoff, foi precisamente isso que aconteceu na economia
norte-americana a partir da crise da década dos anos 70: “a explosão financeira nas
últimas décadas e a implosão financeira que agora ocorre [em 2008]” – dizem eles –
“explicam-se principalmente por meio das tendências à estagnação no interior da
economia” (Foster e Magdoff, 2009, p. 16). A expansão desmedida das dívidas é a
contrapartida explícita da estagnação, a qual, por isso mesmo, não aparece
completamente nas estatísticas da produção. Se o total da dívida interna, pública e
privada, das empresas e das famílias, nos Estados Unidos, em 1970, era de 1,5 vezes o
PIB; se, em 1980, esse valor saltou para 2,7; se, 1993, ele chegou a 5,8; em 2000 e
2007, atingiu os patamares de 9,8 e 13,8, respectivamente. (Foster e Magdoff, 2009, p.
17). O gráfico em sequência ilustra esse crescimento explosivo.
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Ora, esse processo de sustentação da atividade econômica ocorre porque é
possível – para os agentes econômicos – famílias, empresas e governo – incrementar os
dispêndios no presente em função de receitas que supostamente serão recebidas no
futuro. O governo, por exemplo, pode gastar mais hoje emitindo títulos da dívida
pública, os quais, em princípio, serão resgatados amanhã, mediante o pagamento do
principal e dos juros, com base na receita dos impostos – ou por meio de nova emissão
de títulos. O capitalismo – isto é certo – funciona na suposição de que as dívidas não
sejam renegadas, não venham a ser alvo de calote. Ora, se as dívidas podem crescer
desmesuradamente é porque estão constituídas por representação de riqueza e porque se
alimentam também de transações descoladas das atividades produtivas. Por isso mesmo,
no curso desse crescimento, descobre-se inevitavelmente que parte das receitas futuras,
as quais permitiriam pagar os compromissos assumidos no passado, são miragens. Daí
que a implosão siga a explosão financeira de um modo inexorável.
Para os teóricos do capitalismo monopolista, o gráfico abaixo denuncia o
advento a crise de 2008 e a grande recessão que a segue justamente por mostrar o
fantástico descolamento dos lucros financeiros em relação aos lucros reais e em relação
ao PIB.

Em síntese, essa é a explicação dominante para o desempenho da economia
capitalista central nas últimas décadas do século XX e na primeira década do século
XXI. Ela é dominante, com variações, nos Estados Unidos e no pensamento de esquerda
em geral. Nesse país em particular, ela é alimentada principalmente pela teoria do
capitalismo monopolista que se caracteriza, tradicionalmente, pela defensa de três teses
articuladas entre si: o sistema como um todo é dominado pelas grandes empresas e
pelos oligopólios; em consequência, o seu desempenho histórico está severamente
limitado por uma tendência à estagnação; como resposta a essa tendência, o sistema
entra no caminho da financeirização, dentro do qual as atividades produtivas se tornam
subordinadas aos negócios com papéis que representam capitais. Dito de outro modo, o
capitalismo contemporâneo enfrenta um problema crônico de falta de demanda efetiva
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e, por isso, está constantemente sujeito às crises de realização. Essas crises são
deslocadas, mas não eliminadas, temporalmente pela exacerbação das atividades
financeiras que nunca deixam de conter elementos especulativos e que propiciam a
formação de pequenas e grandes bolhas.

Crise de lucratividade
Frente a esse quadro, Kliman apresenta uma explicação alternativa que está
centrada na lei marxiana da queda tendencial da taxa de lucro – a qual, aliás, não é
acolhida pela tradição de Baran e Sweezy sob o argumento de que ela era apropriada ao
capitalismo competitivo, mas se tornou inválida no capitalismo monopolista (Baran e
Sweezy, 1966, p. 79). A tese de Kliman se sustenta fortemente num estudo empírico,
mas para apreendê-la é preciso começar pela compreensão da própria lei em seu estatuto
teórico.
Indo direto ao ponto, Marx argumenta que a geração de massa de mais-valia na
esfera da produção tende a não acompanhar o crescimento do volume do capital
acumulado. Sustenta que isso acontece em primeiro lugar porque o processo de
acumulação aumenta o capital constante em detrimento do capital variável, ou seja,
incrementa a composição orgânica do capital. Como resultado, se a taxa de exploração
mantém-se constante, a taxa de lucro (medida pela relação entre a massa de lucros e o
montante de capital investido) tende inexoravelmente a cair. À medida que essa queda
se manifesta (há causas contrariantes), ao fim e ao cabo sobrevém uma crise de
superacumulação que se explica, então, não por suposta insuficiência de demanda
efetiva, mas pela falta de lucros. A solução que o próprio sistema dá a esse problema é a
própria crise, pois é ela que possibilita destruição de capital, sem a qual a taxa de lucro
não se recupera. Essa falta de lucro não é absoluta, mas relativa: os lucros gerados,
mesmo se forem substantivos, mostram-se insuficientes para remunerar adequadamente
o capital acumulado.
Conforme aponta Kliman, um processo de recuperação da lucratividade, ainda
que não estritamente econômico, aconteceu depois do final da II Grande Guerra. Devido
a enorme destruição de ativos ocorrida antes e durante os anos do confronto mundial,
presenciou-se no pós-guerra um boom de acumulação e crescimento econômico que
durou cerca de vinte e cinco anos. Esse boom, entretanto, no curso dos anos que
seguiram ao fim do conflito armado minou a sua própria base de subsistência: à medida
que o capital foi sendo acumulado, caiu progressivamente a taxa de lucro; em
consequência, o próprio crescimento econômico perdeu força progressivamente.
Kliman procura mostrar em seu estudo, em primeiro lugar, contra a opinião
corrente, que se observou uma tendência persistente de queda da taxa de lucro na
economia norte-americana, em todo pós-guerra. Como se mostrou anteriormente, o
consenso prevalecente na esquerda admite que a lucratividade nessa economia
recuperou-se na década dos anos 80 em virtude do aumento da taxa de exploração
conseguido por meio das políticas neoliberais. Para poder entender a controvérsia é
preciso começar apresentando a evidência que dá suporte à afirmação consensual.
Apresenta-se abaixo um gráfico da evolução da taxa de lucro no pós-guerra em que a
afirmada recuperação fica evidente. De fato, olhando essa figura, parece que a taxa de
lucro evoluiu positivamente a partir de meados da década dos anos 80.
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O gráfico acima foi construído pelo próprio Kliman com base nas informações
disponíveis para o chamado setor corporativo (que inclui tanto as empresas industriais
quanto as empresas financeiras) da economia norte-americana. A taxa de lucro foi
calculada como uma razão entre os lucros auferidos no período de um ano e o valor do
estoque de capital fixo. Para obter uma melhor aproximação ao conceito de mais-valia
total de Marx, todas as rendas de propriedade (lucros, juros, etc.) foram incluídas na
medida de lucro empregada. No cálculo da taxa de lucro, o estoque de capital fixo
encontra-se avaliado ao custo de reposição, isto é, num valor equivalente ao montante
de capital que teria de ser gasto para repor os meios de produção duráveis atualmente
em uso.
Kliman, no entanto, apresenta uma série de argumentos para rejeitar essa
evidência estatística como relevante para compreender o fenômeno da lucratividade,
especialmente quando se quer entender a dinâmica da acumulação de capital. O
principal deles, é que o conceito de taxa de lucro utilizado nessa construção não é
adequado para apreender a lógica do investimento capitalista. O que o capitalista visa
quando investe vem a ser recuperar com lucro o capital adiantado; o seu comportamento
típico segue uma lógica que mantém congruência com a lógica do circuito D – M – D’
de Marx. Ora, não é isso o que se obtém quando se mede o estoque de capital por meio
do conceito de custo de reposição. Ao proceder assim – argumenta ele –, está se
suprimindo a historicidade do processo econômico, para passar a pensá-lo segundo a
lógica de otimização característica dos modelos de equilíbrio geral da teoria econômica
ortodoxa. Por isso, Kliman recalcula a taxa de lucro medindo o estoque de capital
segundo o seu custo histórico (que é obtido pela soma do valor investido anualmente
menos a depreciação, devidamente deflacionado).
No gráfico que se segue é apresentada a evolução da taxa de lucro quando o
estoque de capital fixo é medido ao custo histórico e o lucro é avaliado como a soma de
todas as rendas de propriedade. Ao contrário do que se pode observar no anterior, neste
gráfico a taxa de lucro apresenta uma nítida tendência de queda durante todo o período
do pós-guerra. Essa evidência põe em questão o alegado sucesso da política neoliberal
em promover a recuperação da taxa de lucro mediante aumento do grau de exploração
da classe trabalhadora.
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Como explicar esse fenômeno? Por que a taxa de lucro relevante cai progressiva
e acentuadamente em todo o pós-guerra? Para encontrar uma resposta para essa questão
é preciso retomar a compreensão da coerência incoerente, propriamente interna, do
processo de acumulação, tal como foi exposta por Marx (e acima resumida). De acordo
com a lógica de reprodução desse sistema, para que a taxa de lucro não caísse
persistentemente, seria necessário que tivesse havido, nos momentos de recessão e crise,
uma destruição maciça do capital acumulado nos períodos de crescimento e de boom. E
essa destruição teria de ter atingido tanto o capital na forma de ativo fixo quando na
forma financeira.
Ora, tendo verificado que a economia norte-americana permaneceu claudicante e
não se recuperou da crise dos anos 70, Kliman argumenta que isto ocorreu porque a
destruição de capital ocorrida em meados dessa década e no começo da década seguinte
foi insuficiente para restaurar a lucratividade e o dinamismo sem freios dessa economia
capitalista central. Assim, ele vai explicar a tendência à estagnação no centro do sistema
como consequência da falta crônica de lucros e, assim, do rebaixamento das
expectativas de lucros, os quais seriam necessários para remunerar adequadamente o
capital já investido e o investimento de capital.
No seu entender, como isto não ocorreu, “a queda persistente da taxa de lucro
produziu uma queda persistente da taxa de acumulação de capital” (Kliman, 2012, p.
74). Calculando essa última taxa por meio da razão entre o investimento líquido e o
custo histórico do capital fixo, ele procura comprovar esse fato comparando o seu
evolver com o evolver da taxa de lucro. O gráfico em sequência ilustra essa
comparação: observa-se nele uma notável convergência das duas séries em
consideração. A evidência empírica que isto proporciona – é evidente – vem corroborar
a sua explicação para a tendência à estagnação da economia norte-americana no pósguerra.
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A questão que fica, nessa perspectiva, é explicar porque ocorreu essa limitação à
lógica objetiva da crise, já que esta última acompanha normalmente, com certa
defasagem, de tempo em tempos, a acumulação de capital?
Na busca de explicação para a contenção (parcial) da tendência à “purgação” do
sistema pelo próprio sistema – uma característica do capitalismo contemporâneo –,
Kliman contempla o modo de atuação dos agentes do Estado em relação às recessões e
às crises econômicas; dito de outro modo, ele responsabiliza a orientação pragmática e
os fins perseguidos pela política econômica. Se até a eclosão da Grande Depressão, os
governos permitiam que a crise fizesse o serviço sujo de eliminar o capital excedente
para restaurar o dinamismo do sistema, depois dela e, principalmente, depois da II
Grande Guerra, eles se tornaram muito mais cautelosos. A destruição de capital durante
a Grande Depressão fora tão ampla e severa que colocara a economia norte-americana
no caminho da depressão; o baixo nível da atividade econômica em geral e o
desemprego maciço durante os anos críticos reduzira de fato a adesão ao sistema por
parte da classe média e radicalizara a classe trabalhadora, colocando em risco a
legitimidade do sistema. Como esse cenário se tornara inconveniente para o capitalismo,
os agentes do Estado passaram a manejar sistematicamente as políticas fiscais e
monetárias com o fim de evitar a destruição em grande escala do capital acumulado. Se,
por um lado, as crises se tornam muito mais suaves do que o foram no passado, por
outro, elas deixaram de criar as condições para a reversão da baixa da taxa de lucro e
para o retorno da acumulação em ritmo mais acelerado.
É, pois, a política econômica característica do pós-guerra que explica, segundo
Kliman, a tendência à estagnação da economia norte-americana. O temor do
afundamento econômico incutido nas instituições do Estado e nos procedimentos da
administração econômica – um sintoma que precisa ser mais bem explicado – impede a
destruição do capital inerente à lógica da acumulação e, assim, compromete a
recuperação da taxa de lucro.
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“A cadeia de causação é fácil de entender. A geração de lucros é o que
torna possível o investimento de lucros. Então, sem surpresa, a falta relativa de
lucros produz um declínio persistente na taxa de acumulação (investimentos
novos em ativos produtivos como porcentagem do estoque existente de capital).
Investimento lento resulta, em consequência, em crescimento lento do produto e
da renda” (Kliman, 2012, p. 3).
Uma consequência inerente da política de contenção dos piores efeitos da crise,
de amortecimento das oscilações da conjuntura e sustentação do crescimento por meio
das políticas fiscal e monetária é que ela fomenta a expansão desmedida das dívidas
pública e privada. No bojo desse movimento de acumulação financeira se amplia de
modo irresistível, a especulação e, consequentemente, a formação serial de bolhas.
Portanto, também para Kliman, a exacerbação das finanças decorre da estagnação da
economia norte-americana enquanto sistema produtor de mercadorias (mas não apenas
dela, pois a perda de dinamismo no capitalismo contemporâneo parece afetar a tríade
imperialista, na qual se incluem, além dos Estados Unidos, a Europa e o Japão). Para
ele, entretanto, essa estagnação não se explica pela falta de demanda efetiva, mas vem a
ser decorrente da queda da taxa de lucro em função, primeiro, do aumento da
composição do capital e, depois, do próprio incremento da proporção de capital
financeiro em relação ao capital industrial.

Arremate Final
A crítica de Kliman ao que ele denomina se opinião corrente na esquerda a
respeito do caráter da grande crise contemporânea do modo de produção capitalista
contém dois outros alvos que devem ser agora mencionados. Por meio de suas
investigações estatísticas, esse autor contesta também a tese da financeirização.
Segundo ela, nas últimas décadas, os investimentos produtivos teriam sido fortemente
sacrificados em favor dos investimentos puramente financeiros. E essa preferência pela
inversão em papéis representativos de riqueza abstrata estaria suficientemente
comprovada pelo fato de que os dispêndios das corporações em capital fixo, nesse
período, teriam declinado substantivamente como porcentagem dos lucros industriais.
Ora, o gráfico que se segue, construído pelo próprio Kliman, parece indicar a primeira
vista que essa tese seria bem verdadeira. Conforme ele, porém, a evidência é enganosa:
caso se faça abstração daquilo que ocorreu em alguns anos em particular (porque teriam
explicações particulares), isto é, dos picos excepcionais em torno de 1973 e de 1980,
deixa-se de observar aí um suposto movimento de declínio da razão investimento/lucros
no setor corporativo. O que aí se vê, segundo ele, seria uma tendência à manutenção de
um mesmo padrão de aplicação dos recursos disponíveis na formação de capital fixo e
esse padrão, que é bem oscilante, teria se mantido em todo pós-guerra.
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Outra base de sustentação da opinião corrente entre os economistas de esquerda
é a afirmação, supostamente comprovada de modo empírico, de que a remuneração do
trabalho assalariado foi corroída nos Estados Unidos, durante o período neoliberal. Eis
que se encontra profundamente arraigada na compreensão desses economistas a tese de
que o arrocho dos ganhos dos trabalhadores teria sido uma contrapartida necessária da
financeirização da economia. Esse ponto foi e continua sendo defendido, por exemplo,
pelos herdeiros atuais da teoria do capitalismo monopolista (Foster e Magdoff) tal como
se indicou aqui na primeira parte desta nota. O gráfico abaixo, construído ainda por
Kliman, permite discutir esse tema de um modo transparente.
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Em primeiro lugar, é preciso ver que a participação dos salários e ordenados no
PIB norte-americano, um dado que embasa de modo crucial a argumentação de Foster e
Magdoff, está plotada no gráfico em consideração. Ela mostra, tal como já foi aqui
comentado, um declínio persistente da chamada “parcela salarial” na riqueza gerada
pela economia norte-americana nas últimas décadas. Em segundo lugar, é preciso ver,
no mesmo gráfico, que a participação dos salários e ordenados na renda nacional norteamericana segue um padrão semelhante, ainda que as porcentagens representativas
dessa variável estatística sejam em geral superiores à anterior, em cerca de 10 por cento.
Note-se, também, que essa correção – a passagem da porcentagem do PIB à
porcentagem da renda nacional – é necessária já que o PIB inclui uma parcela de
depreciação que, como observa Kliman, “não é renda de ninguém”, ou seja, de classe
alguma. Apesar da correção, a série de observações obtidas para os anos do pós-guerra,
mesmo se menos dramáticas, ainda parecem comprovar a tese defendida por Foster e
Magdoff.
Ora, argumenta Kliman, esses dados não incluem duas parcelas que
legitimamente devem ser tratadas como ganhos da classe trabalhadora. Ao não
considerá-las em seus cálculos estatísticos, os autores mencionados (e outros que os
acompanham nesse tipo de análise), segundo ele ainda, cometem mais um “erro de
medida”. A primeira delas vem a ser a parcela de remuneração que extrapola os salários
e ordenados e que é paga regularmente pelos empregadores, seja por obrigação de
contrato coletivo de trabalho seja por obrigação legal. Essa parcela, que figura como
despesa trabalhista das empresas e que crescera rapidamente nas últimas décadas, inclui
os gastos das empresas com a saúde e a aposentadoria dos trabalhadores. A outra
parcela que, segundo Kliman, precisa ser considerada nos ganhos dos assalariados
compreende os benefícios sociais pagos pelo governo. Quando essas duas parcelas são
acrescentadas aos ganhos diretos dos trabalhadores – isto fica evidente na linha superior
do gráfico – o perfil histórico da participação dos trabalhadores na renda nacional norteamericana muda significativamente. Ao invés de cair persistentemente como advogam
os partidários da tese da financeirização neoliberal, ele parece se conservar num padrão
constante.
Os resultados do trabalho teórico e empírico de Kliman não negam que houve
uma mudança substantiva no comportamento da classe dominante e do Estado burguês
entre as décadas de 70 e 80 do século passado, mas modificam significativamente a
compreensão do neoliberalismo. De fato, pode se dizer mesmo que eles requerem e
implicam uma compreensão diferente do próprio capitalismo em relação àquela que é
mantida pelas correntes que vem de Marx, mas sofrem forte influência do
keynesianismo, e que tendem por isso a ver as crises como crises de realização, ou seja,
como eventos decorrentes de problemas subjacentes de falta de demanda efetiva (e
mesmo, mas não necessariamente, de subconsumo crônico).
Como foi dito no início desta nota, Kliman filia-se a uma corrente do marxismo
norte-americano que se autodenomina de humanista e que tem como figura inspiradora
a obra de Raya Dunayevskaya. Essa autora, já na década dos anos 60 e 70 do século
passado, criticava tanto a URSS quanto os Estados Unidos como modalidades diversas
de capitalismo de estado. Segundo ela, a crise de 29 destruíra qualquer ilusão de que o
modo de produção capitalista pudesse ser considerado como um sistema econômico
racional. Desse momento histórico em diante – raciocinava ela – o funcionamento
normal ou excepcional do sistema econômico passava a depender intrinsecamente da
intervenção dos agentes do Estado. Mais do que simplesmente garantir as condições de
operação do sistema, nas palavras de Kliman, doravante a função do Estado em última
análise passava a ser “salvar o capitalismo de si mesmo”.
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Em consequência, para ele, “o objetivo das intervenções [estatais] não vem a ser
fazer os ricos mais ricos ou mesmo proteger a sua riqueza, mas salvar o sistema
enquanto tal” (Kliman, 2012, p. 181). Ele não enxerga, pois, o neoliberalismo como
uma mera ideologia da burguesia para melhor oprimir a classe trabalhadora com a
finalidade de incrementar a sua participação na renda gerada socialmente. Ele o vê
como uma orientação geral e como um programa de governo “pró-mercado” que visa,
em última análise, dar um suporte estatal mais adequado e mais eficiente para o
prosseguimento do capitalismo.
O governo norte-americano, segundo ele, tem agido às vezes sob inspiração da
instrução keynesiana e às vezes sob o mandamento neoliberal. No mais das vezes,
entretanto, tem se comportado de modo pragmático – e não programático. “No caso dos
Estados Unidos” – diz ele –, “o governo tem simplesmente feito o que deve – ou acha
que deve – para impedir o colapso do sistema capitalista” (Kliman, 2012, p. 183). A
atuação dos agentes do Estado, nesse sentido, tem respeitado o caráter monopólico,
altamente centralizado e concentrado, do capitalismo contemporâneo. É por isso que se
observa certa convergência entre a orientação das políticas econômicas de sustentação
do crescimento e do emprego e o interesse conjuntural das empresas (e dos sindicatos).
A reprodução da relação de capital não é mais consistente com a lógica concorrencial
tanto da circulação de mercadorias quanto da reprodução criadora e destruidora do
capital implícita na visão ideológica do “livre mercado”.
É nessa perspectiva que se pode compreender o advento da norma de que o
Estado deve salvar as empresas gigantes, pois estas mantêm profundos encadeamentos
produtivos e financeiros com o sistema econômico como um todo, os quais não podem
ser quebrados sem imensos riscos para a sua sobrevivência. Nesse sentido, salvar o
capitalismo tem significado salvar em primeiro lugar as empresas que supostamente não
podem quebrar. A regra do “too-big-to-fail” que tem orientado a política econômica
intervencionista é seguramente uma prova adicional bem forte da tese de que o
capitalismo se transformou definitivamente em “capitalismo de Estado”.
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