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As revoluções políticas de 1989-91 na Europa Central e Oriental e na antiga União 
Soviética criaram uma nova conjuntura histórica na qual o próprio futuro do projeto 
socialista foi questionado.1 Socialistas de todos os tipos foram afetados por uma 
profunda perda de confiança e rebaixamento de expectativas, incluindo aqueles que por 
muito tempo rejeitaram até mesmo o termo "socialismo realmente existente" como 
uma descrição aceitável da experiência soviética e da Europa Oriental. A razão 
subjacente para essa perda de confiança é que a conjuntura histórica coincide com uma 
profunda crise da teoria socialista, acima de tudo da teoria de uma economia socialista. 

O modelo marxista clássico de economia socialista pode ser caracterizado por 
meio de uma dicotomia; o capitalismo é separado socialismo segundo duas dimensões:  
propriedade e mecanismo de coordenação. Sob o socialismo, a propriedade privada 
capitalista dos meios de produção é substituída pela propriedade social; o 
funcionamento das forças de mercado é substituído pelo planejamento econômico 
socialista. A propriedade social permite que a exploração seja abolida; o planejamento 
econômico socialista permite que a anarquia da produção seja substituída pelo controle 
social consciente da economia.  

As duas dimensões estão ligadas entre si: as forças de mercado operam por meio 
da interação de numerosas decisões independentes quanto ao uso de parcelas discretas 
dos recursos produtivos da sociedade, que são de fato propriedade privada qualquer 
que seja a sua condição jurídica; o planejamento econômico envolve um único conjunto 
coordenado de decisões sobre o uso dos recursos produtivos da sociedade como um 
todo; ora, isto impede necessariamente que exista a propriedade privada e que a 
tomada de decisão seja fragmentada.2 

O modelo marxista clássico, entendido como planejamento centralizado de 
todas as decisões de produção, foi desacreditado pela experiência soviética. Ao mesmo 
tempo, o ressurgimento nos anos 1980 do debate sobre o cálculo econômico socialista, 
que se iniciara nas décadas de 1920 e 1930, forneceu subsídios teóricos para a tese de 
que o planejamento central, de fato qualquer planejamento econômico da sociedade 
como um todo, é necessariamente ineficiente e estritamente impossível.  

 
1 Uma contribuição anterior se encontra em R. Blackburn, Fin de Siècle: Socialism After the Crash, New 

Left Review, 185, Jan.–Fev. 1991, pp. 5–66. 
2 Para tomar contato com uma versão moderna do argumento de que a propriedade privada e as forças 
de mercados se implicam mutuamente, veja-se J. Kornai, ‘The Affinity Between Ownership Forms and 
Coordination Mechanisms: The Common Experience of Reform in Socialist Countries’, Journal of Economic 
Perspectives, 1990. 
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Assim, qualquer modelo econômico socialista atual deve levar em conta a 
experiência soviética e, ainda de modo mais importante, deve abordar as questões 
teóricas que foram identificadas no debate retomado do cálculo socialista.3 Essas 
questões teóricas referentes à eficiência e/ou possibilidade do socialismo entram agora 
na pauta das preocupações mais gerais devido à ascensão da direita neoliberal, que 
postula a inconveniência de qualquer forma de ação coletiva e celebra a superioridade 
da “ordem espontânea” em relação à ação social consciente.4 

 

O debate sobre o cálculo econômico socialista 

O debate sobre a possibilidade de cálculo econômico racional em um sistema 
econômico socialista, definido como aquele no qual os meios de produção são de 
propriedade pública, foi efetivamente iniciado por Barone em 1908; ganhou força 
depois na literatura econômica alemã durante a década de 1920, mas foi continuado na 
literatura inglesa durante a década de 1930; depois disso, desapareceu na década de 
1940, após o artigo de Bergson em 1948.5 Os dois lados principais do debate eram os 
economistas da escola austríaca, que negavam a possibilidade do cálculo racional sob o 
socialismo,  e os economistas socialista que pensavam dentro do paradigma neoclássico, 
mas que defendiam que tal cálculo era possível.  

Subjacente ao debate não se encontravam apenas diferentes visões sobre qual 
sistema, capitalismo ou socialismo, seria desejável, mas também diferentes abordagens 
epistemológicas e metodológicas. Essas diferenças de abordagem ficaram, no entanto, 
amplamente implícitas na época; argumentou-se, ademais, que a corrente austríaca 
enquanto tal apenas se cristalizou como resultado do próprio debate e da reflexão 
subsequente sobre ele.6  

No paradigma neoclássico, o conhecimento é conceituado como objetivo; as 
possibilidades de produção, os custos e as receitas são tomados como restrições 
objetivamente conhecidas, ou seja, como dadas para os agentes econômicos que 
tomam decisões maximizadoras. Na escola austríaca, pelo contrário, o conhecimento é 
conceituado como subjetivo. Em vez de ser acolhido como dado para o propósito da 
tomada de decisões, ele, enquanto conhecimento subjetivo – ou "tácito" –, deve ser 
descoberto por meio da ação, por meio da atividade empreendedora e competitiva no 
próprio mercado.  

 
3 Para tomar contato com discussões complementares ao argumento deste artigo, veja-se Pat Devine, 

Democracy and Economic Planning, Cambridge 1988; F. Adaman, A Critical Evaluation of the Economic 
Calculation Debate with Special Reference to Maurice Dobb’s Contribution, tese de PhD, University of 
Manchester 1992; P. Devine, Market Socialism or Participatory Planning?, Review of Radical Political 
Economics, 1992; F. Adaman and P. Devine, Socialist Renewal: Lessons from the Calculation Debate, 
Studies in Political Economy, 1994; e F. Adaman and P. Devine, The Economic Calculation Debate: Lessons 
for Socialists, Cambridge Journal of Economics, 1996. 
4 Veja Friedrich Hayek, The Fatal Conceit, London 1988, p. 7. 
5 Enrico Barone, The Ministry of Production in the Collectivist State, in F. Hayek, ed., Collectivist Economic 
Planning, London 1935; A. Bergson, Socialism, in H. Ellis, ed., A Survey of Contemporary Economics, New 
York, 1948. 
6 Israel Kirzner, The Economic Calculation Debate: Lessons for Austrians, Review of Austrian Economics, 
1988. 
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A ênfase na centralidade do processo de "descoberta" é a marca registrada da 
moderna escola austríaca e a base de sua posição reformulada no debate sobre a 
possibilidade de cálculo racional sob o socialismo, retomado nos anos 80. É o 
fundamento da alegação dos austríacos modernos quanto à impossibilidade de um 
sistema econômico socialista racional, que este, portanto, possa ser efetivado não 
apenas na história, mas, mais significativamente, até mesmo de modo teórico. 

No debate, o papel do mercado como meio social que torna possível o cálculo 
econômico racional foi discutido sob três títulos: possibilidade do cálculo, motivação e 
descoberta. Em 1920, Mises argumentara que o cálculo econômico só é possível em um 
sistema de livre mercado, baseado na propriedade privada. Eis que é aí que se forma o 
valor de troca de todos os bens e serviços e se fornece aos agentes econômicos as 
informações necessárias – na forma de preços – para as suas decisões.7  

Descobriu-se, no entanto, que Barone já havia refutado o argumento de Mises 
ao demonstrar que uma economia socialista poderia alcançar o mesmo nível de 
eficiência de sua contraparte capitalista, desde que fosse possível resolver um conjunto 
de equações simultâneas, baseadas em funções de produção e utilidade, as quais 
descreveriam supostamente o comportamento interdependente dos agentes 
econômicos no sistema.8 A contribuição de Hayek, em 1935, em resposta a essa tese 
tem sido historicamente interpretada como um contra-argumento matemático. Embora 
a solução analítica de Barone seja concebível em teoria, seria impossível na prática, dada 
a quantidade de informação que teriam que ser coletadas centralmente e a escala do 
cálculo necessário para resolver o sistema de equações simultâneas.9 Lange respondeu 
ao argumento de Hayek produzindo um modelo seminal de socialismo de mercado, 
baseando-se em modelos descentralizados anteriormente conhecidos.10 

Nesse modelo, o departamento de planejamento central anuncia um conjunto 
inicial de preços para os bens de produção; os gerentes das empresas estatais tomam 
esses preços como dados (ou seja, como parâmetros) e seguem a regra de que devem 
procurar minimizar os custos, definindo o preço como igual ao custo marginal; as 
empresas contratam mão-de-obra fornecida pelos trabalhadores que buscam  
maximizar a sua utilidade, vendem mercadorias aos consumidores e estes as compram 
de acordo com suas demandas, maximizando também utilidade; as empresas compram 
e vendem bens de produção umas para as outras.   

Com base nas informações fornecidas pelas firmas sobre os aumentos ou 
reduções nos estoques, os quais refletem excesso de oferta ou de demanda de bens de 
produção, o departamento de planejamento anuncia um novo conjunto de preços para 

 
7 Ludwin Mises, ‘Economic Calculation in the Socialist Commonwealth’, 1920, in Hayek, Collectivist 
Economic Planning. 
8 Barone, The Ministry of Production in the Collectivist State. 
9 F. Hayek, The Nature and History of the Problem and The Present State of the Debate, in Hayek, 

Collectivist Economic Planning. 
10 O. Lange, On the Economic Theory of Socialism, in B. Lippincott, ed., On the Economic Theory of 
Socialism, Minneapolis, 1938. Veja também F. Taylor, The Guidance of Production in a Socialist State, 
1929, no mesmo volume; H. Dickenson, Price Formation in a Socialist Community, The Economic Journal, 
1933; A. Lerner, Economic Theory and Socialist Economy, Review of Economic Studies, 1934. 
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esses bens; esse processo continua por meio de uma série de iterações até que a oferta 
e a demanda por todos os bens seja equalizada.11  

O modelo de Lange incorpora mercados reais para bens de consumo e para a 
força de trabalho, assim como “falsos mercados de capitais” para bens de produção. 
Uma vez que o Estado possui os meios de produção, não há renda não auferida e os 
"lucros" são distribuídos pelo Estado de acordo com critérios democraticamente 
determinados. O modelo combina a eficiência alocativa do capitalismo idealizado pela 
teoria neoclássica, o qual é perfeitamente competitivo, mas dá origem a uma 
distribuição de renda socialista. 

Embora a maior parte da discussão nas décadas de 1920 e 1930 tenha sido sobre 
o problema do cálculo socialista, alguma discussão sobre motivação também ocorreu. 
Hayek respondeu ao modelo de Lange enfatizando a relação entre propriedade, 
incentivos e eficiência econômica.12 Entretanto, os seus argumentos não produziram o 
impacto esperado por ele. No início dos anos 1940, a "avaliação padrão" do debate era 
que a escola socialista neoclássica tivera sucesso em refutar o desafio austríaco, de tal 
modo que parecia àqueles que se preocupavam com o tema que a economia socialista 
era realmente possível. 

 

O problema do “agente e principal” 

Foi assim que as coisas permaneceram até a década de 1980, quando a moderna 
interpretação austríaca do debate começou a desafiar a tese que se tornara padrão. 
Nesse meio tempo, no entanto, a pesquisa no interior do paradigma neoclássico sobre 
o chamado problema “agente e principal” já havia começado. Embora não 
explicitamente relacionado aos modelos de socialismo, ela se tornou a base do 
tratamento do problema “motivação/incentivo” na pesquisa contemporânea sobre o 
socialismo de mercado. Um “agente” é uma pessoa que representa os interesses de seu 
“principal” em troca de uma recompensa; eis que os agentes podem ser gerentes e os 
principais podem ser diretores, acionistas ou o próprio Estado, embora estritamente 
falando o próprio Estado seja um agente para seu principal, a “sociedade”. Em um 
contexto de informação assimétrica, como aqueles que estão na posição de “principal” 
não possuem toda a informação disponível aos agentes, surge um problema de 
monitoramento. Os diretores em geral são incapazes de dizer se seus agentes estão 
atuando, em seu próprio nome, da maneira mais eficiente possível; eis que agentes 
podem tirar proveito dessa incerteza e perseguir os seus próprios interesses, que não 
são aqueles dos diretores.  

 
11 O fato de que os preços sejam alterados com base nos movimentos dos níveis reais de estoque significa 
que a economia é coordenada ex-post. Ora, isto pode trazer ineficiências em um contexto neoclássico. 
Arrow e Hurwicz posteriormente aperfeiçoaram o modelo de Lange ao projetar um mecanismo de 
coordenação ex-ante no qual a troca de informações entre o departamento de planejamento e as 
empresas ocorre antes que o plano seja implementado. Veja K. Arrow e L. Hurwicz, Decentralization and 
computation in resource allocation, 1960, Arrow and Hurwicz, eds, Studies in Resource Allocation, 
Cambridge, 1977. 
12 F. Hayek, Economics and Knowledge, 1937, and Socialist Calculation: The Competitive “Solution” , 1940, 
in Hayek, ed., Individualism and Economic Order, London 1949. 
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O problema “agente e principal” aparece prontamente em qualquer modelo de 
socialismo descentralizado, pensado por meio da teoria neoclássica. Como o centro do 
sistema não pode monitorar perfeitamente o que cada empresa socialista faz, 
problemas de incentivo podem surgir. A dificuldade para o centro, então, é encontrar 
um esquema contratual ótimo entre si mesmo e a empresa ou, então, criar um conjunto 
de parâmetros que a empresa tem de tomar como dado. Estes parâmetros induziriam a 
empresa a se comportar de tal maneira que, ao maximizar os seus próprios interesses, 
atuasse também para a obtenção da máxima eficiência do ponto de vista social.  

Deve-se notar que essa relação “agente e principal” é simétrica para as 
economias socialista e capitalista corporativa. O problema com o qual o principal 
socialista – o centro – tem que lidar é estruturalmente o mesmo que o enfrentado pelo 
principal capitalista – o acionista –, a saber, como induzir os seus agentes a agir 
adequadamente na busca de seus interesses. Existe agora uma literatura significativa 
sobre o desenho de mecanismos de “incentivos compatíveis” que atingem esse objetivo 
em maior ou menor extensão.13 

No entanto, embora o problema seja estruturalmente o mesmo, ainda existe a 
questão de saber se o centro teria um incentivo igual ou semelhante ao dos acionistas 
para projetar e implementar mecanismos que sejam “compatíveis”. Como observado 
acima, os verdadeiros princípios socialistas implicam, estritamente falando, que as 
pessoas se consideram como constituintes da sociedade – e não como indivíduos. Tem 
sido argumentado, ademais, que os membros individuais da sociedade carecem do 
conhecimento que lhes permitiria monitorar o centro. Além disso, eles não têm 
incentivo para adquirir tal conhecimento, uma vez que o esforço envolvido seria 
desproporcional à diferença que a ação de qualquer indivíduo poderia fazer e, portanto, 
ao retorno que pudessem receber. Assim, as pessoas tenderiam a escapar dessa tarefa, 
já que todos confiariam em todos os outros e, consequentemente, não haveria assim 
qualquer monitoramento efetivo. 

É sabido que os economistas neoclássicos vêm investigando precisamente esse 
problema no contexto do capitalismo corporativo. Talvez seja verdade que os eleitores 
individuais, em um contexto de socialismo de mercado, tenderiam a “pegar carona” nos 
“outros”, em vez de monitorar ativamente o centro. Ocorre que os resultados da teoria 
aplicadas aos mercados de capitais sugerem que os acionistas de uma empresa 
capitalista corporativa tender a ter um comportamento semelhante. Os acionistas que 
possuem frações insignificantes do total de ações de uma empresa têm pouco incentivo 
para monitorar o seu desempenho. Como Stiglitz bem coloca, “sempre há algum custo 
associado tanto à obtenção de informações para determinar se um gerente é um bom 
gerente, quanto para avaliar equipes alternativas de gerenciamento, em outras 
palavras, para votar de maneira inteligente, pois o benefício é bem insignificante”.14 

Assim, igualmente, os cidadãos socialistas e os acionistas capitalistas não têm 
incentivos para monitorar seus agentes. Em uma economia capitalista, uma solução 
possível para esse problema é fornecida pelas instituições financeiras intermediárias, as 

 
13 See, for instance, J. Ledyard, ‘Incentive Compatibility’, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, 
London 1987. 
14 J. Stiglitz, ‘Credit Markets and the Control of Capital’, Journal of Money, Credit and Banking, 1985, p. 
136. 
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quais desempenham um papel positivo ao monitorar os administradores em nome dos 
acionistas. As instituições financeiras podem monitorar o desempenho gerencial e 
intervir em assembleias de acionistas ou em oferta pública de ações, embora a evidência 
empírica sugira que o mercado de controle corporativo está longe de ser eficiente.15 No 
entanto, se o monitoramento pelas instituições financeiras é possível em uma economia 
capitalista, é igualmente possível criar instituições intermediárias comparáveis em uma 
economia socialista de mercado.16 

Assim, mesmo no interior do paradigma neoclássico, usualmente aplicado a uma 
economia capitalista corporativa, não há apoio teórico convincente para o argumento 
de que a propriedade privada é mais eficiente intrinsecamente ao lidar com o problema 
do “agente e principal” que, aliás, não deveria existir no caso da propriedade pública 
socialista. Em relação ao cálculo e à motivação, o socialismo de mercado neoclássico é 
teoricamente pelo menos tão eficiente quanto o capitalismo corporativo sob a ótica 
neoclássica. 

 

A capacidade de descobrir do empreendedor 

No entanto, o desafio original à possibilidade do socialismo racional veio de 
Mises e Hayek, dois membros proeminentes da escola austríaca – que não é, como se 
sabe, neoclássica. Embora no debate histórico eles tenham focalizado também os 
problemas do cálculo e da motivação, a característica definidora da escola austríaca é 
seu conceito subjetivo de conhecimento e a consequente centralidade do processo de 
descoberta por meio da atividade empreendedora. Embora tenha sido afirmado por Dan 
Lavoie que a descoberta inerente ao processo de mercado estava já implícita nas 
contribuições dos anos 1920 e 1930 de Mises e Hayek,17 a completa articulação e 
expressão da questão da “descoberta” – assim como o desafio que apresenta à 
possibilidade do socialismo – foram desenvolvidos pelo revivescimento da escola 
austríaca moderna no debate nos anos oitenta. 

Segundo a escola austríaca, tal como ela se cristalizou atualmente, o problema 
econômico não é, como sustenta a escola neoclássica, simplesmente uma questão de 
como alocar recursos limitados entre usos alternativos que são buscados por desejos 
ilimitados; ao contrário, o problema é como o conhecimento subjetivo, ou tácito, 
necessariamente fragmentado e disperso, pode ser socialmente mobilizado. Hayek 
expressa o argumento austríaco sobre a impossibilidade de uma análise objetiva dos 
dados existentes como se segue: 

O caráter peculiar do problema de uma ordem econômica racional 
consiste precisamente no fato de que o conhecimento das circunstâncias que 
precisamos fazer uso nunca existe na forma concentrada ou integrada, mas 
apenas como fragmentos dispersos de conhecimento incompleto e 
frequentemente contraditório que todos os indivíduos separados possuem.18 

 
15 Veja-se, por exemplo, F. Scherer, Corporate Takeovers: The Efficiency Arguments, Journal of Economic 
Perspectives, 1988. 
16 See P. Bardhan and J. Roemer, Market Socialism: A Case for Rejuvenation, Journal of Economic 
Perspectives, 1992. Este ponto, note-se aqui, será discutido melhor a frente.  
17 D. Lavoie, Rivalry and Central Planning, Cambridge, 1985. 
18 F. Hayek, The Uses of Knowledge in Society, 1945, Hayek, Individualism and Economic Order, p. 77. 
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A resposta austríaca é que a mobilização e coordenação destes conhecimentos 
incompletos e contraditórios ocorrem por meio das ações de empreendedores, 
competindo uns contra os outros no processo de mercado, descobrindo e aprendendo 
o que é e o que não é possível.19 Assim, no cenário da teoria austríaca, o nexo entre 
meios e fins da vida econômica não é predeterminado, mas está sujeito à ação criativa 
dos participantes do mercado. Assim, o problema econômico é considerado, não como 
otimizar o uso dos recursos disponíveis, mas como otimizar o uso do conhecimento. 

Embora a natureza tácita do conhecimento e o processo de descoberta e, assim, 
de aprendizagem sejam centrais para todos os membros da escola austríaca, há alguma 
diferença nas visões dos autores que a ela pertencem. Como McNulty assinalou, 
enquanto o empreendedor misesiano e kirzneriano detecta e explora as oportunidades 
que os outros não perceberam dentro do leque existente das atividades econômicas, 
desempenhando, assim, um papel equilibrador, o empresário schumpeteriano 
desempenha um papel diferente, ou seja, desequilibrador, que interrompe o rol das 
atividades existentes e cria novas por meio da inovação. No processo de mercado, os 
dois tipos de empreendedores se complementam – um deles cria a mudança, o outro 
responde a ela.20 

O papel do cálculo (ou da computação) e da motivação (ou do incentivo) do 
mecanismo de mercado são comuns às escolas neoclássica e austríaca. O papel da 
descoberta e da aprendizagem, no entanto, é distintiva da escola austríaca. O processo 
cognitivo de descoberta inerente aos mercados é visto, tal como o processo do discurso 
humano por meio da linguagem, como um processo intrinsecamente social: 

Tal como a conversação verbal, o diálogo do mercado depende do dar e 
receber específico desse modo de interação social, um processo criativo de 
interação no qual o conhecimento que emerge excede aquele detido por 
qualquer um dos participantes... A competição não é vista como uma atitude 
psicológica, mas como um processo criativo de aprendizagem entre as mentes 
atuantes... Existe, portanto, um processo comunicativo bidirecional que produz 
um tipo de inteligência social que depende, mas vai além, das inteligências 
individuais dos participantes do sistema.21 

É essa função de descoberta e de aprendizado, inerente como tal ao processo de 
mercado, o ponto crucial da escola austríaca, que, ademais, nitidamente a afasta da 
perspectiva neoclássica. Ele sustenta a afirmação da escola austríaca de que o socialismo 
de mercado postulado pela teoria neoclássica, assim como o planejamento central que 
defende, é impossível ou irracional, já que a descoberta e a mobilização eficientes do 
conhecimento subjetivo, necessariamente disperso, requerem um processo de mercado 
baseado na propriedade privada dos meios de produção.  

Don Lavoie argumenta que os empreendedores, motivados por incentivos 
privados, direcionam os seus esforços para a obtenção de lucros potenciais e, ao fazê-

 
19 Veja uma exposição geral em A. Schand, Free Market Morality: The Political Economy of the Austrian 
School, London 1989. 
20 P. McNulty, Competition: Austrian Conceptions, The New Palgrave. Note-se que, em muitos aspectos 
de seus trabalhos, Schumpeter não pode ser considerado um membro da Escola Austríaca.  
21 D. Lavoie, Computation, Incentives, and Discovery: The Cognitive Function of Markets in Market 
Socialism, in J. Prybyla, ed., Privatizing and Marketizing Socialism, Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, London 1990. 
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lo, utilizam os seus conhecimentos dispersos para descobrir novas oportunidades: “O 
papel dos lucros não é primariamente motivar as pessoas a fazerem a coisa certa, mas 
consiste apenas em induzir a descoberta, por meio do próprio processo de interação 
mercantil, daquela coisa certa que deve ser feita.22 A propriedade privada, segundo eles, 
não apenas induz tal esforço, mas também – e ainda mais importante – é uma condição 
necessária para que descoberta ocorra. 

Agora, enquanto a objeção epistemológica austríaca ao paradigma neoclássico 
e, portanto, ipso facto ao socialismo neoclássico, pode ser convincente, isso ainda não 
estabelece a afirmação mais forte de que todas as formas de socialismo, por si só, são 
ineficientes. Portanto, o argumento de Janos Kornai de que há uma “afinidade” entre a 
propriedade privada e o processo de mercado deve ser aceito.23 Se o argumento de que 
a descoberta e o aprendizado só podem ocorrer por meio das operações inerentes ao 
processo de mercado – e que esse processo requer a propriedade privada – fosse 
verdadeiro, ele seria uma refutação convincente da possibilidade de toda forma possível 
de socialismo de mercado.  

No entanto, mesmo aceitando esse argumento incorreto, a afirmação dos 
economistas austríacos acerca da superioridade do capitalismo só seria relevante no 
caso em que os empreendedores privados usassem apenas o seu próprio capital ou 
empregassem capital para o seu próprio uso. O caso do capitalismo corporativo 
moderno, no qual surge a questão da relação entre proprietários de capital como 
acionistas e atividade empreendedora dos gerentes, não tem sido amplamente 
explorado pelos austríacos.24 Isso abriu espaço para a construção de modelos do que 
pode ser chamado de "socialismo de mercado austríaco", que incorpora o 
empreendedorismo e o mercado de capitais com a finalidade precípua de resolver assim 
o problema da descoberta. 

 

A relevância do debate para o socialismo 

Qualquer modelo de economia socialista deve lidar com os problemas relativos 
ao cálculo, à motivação e à descoberta das informações. O modelo soviético de 
planejamento centralizado e de comando administrativo acabou falhando em cada um 
desses três rótulos. Dentro do paradigma neoclássico, estabeleceu-se que os problemas 
do cálculo e da motivação podem ser devidamente tratados, isto é, dentro do critério 
da eficiência, com base tanto em empresas estatais como em base de empresas 
privadas. Dentro do paradigma austríaco, como vimos, o foco está na motivação e, 
acima de tudo, na descoberta. Em nossa opinião, a crítica austríaca do paradigma 
neoclássico e, com ele, do socialismo de mercado neoclássico – e, a fortiori, do 
planejamento central neoclássico – é esmagadora. O processo de mercado do 
capitalismo, tal como é apreendido pela teoria neoclássica, é essencialmente uma 
metáfora ruim que visa permitir apenas a análise dos estados de equilíbrio, assim como 

 
22 Ibid., p. 78. 
23 Kornai, The Affinity Between Ownership Forms and Coordination Mechanisms. 
24 Observe que este “em grande parte inexplorado” não deve ser interpretado como “intocado”. Até 
mesmo os primeiros austríacos reconheceram o problema do capitalismo corporativo, mas simplesmente 
o ignoraram argumentando que os acionistas, animados pelo lucro, de alguma forma garantiriam que 
"empresários corporativos" agiriam no interesse dos acionistas. Como ficou claro acima na discussão do 
problema “agente e principal”, esta é uma suposição bastante ingênua. 
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das propriedades estáticas do estado de bem-estar. O paradigma neoclássico nada 
contribui para uma compreensão do modo de operar do processo de mercado do 
capitalismo, assim como dos processos de mercado em geral. 

A escola austríaca, ao contrário, oferece esclarecimentos efetivos sobre a 
operação das forças reais que operam no mercado capitalista, tais como conhecimento 
imperfeito, incerteza, mudança contínua, desequilíbrio endêmico e um processo 
infindável de descobertas. Qualquer modelo de economia socialista deve ser capaz de 
enfrentar o desafio austríaco, o qual foi reforçado pelo peso da experiência histórica. Eis 
que diz que o socialismo – e, assim, os modelos ou as sociedades reais que se pretendem 
socialistas – não é capaz de mobilizar e organizar de modo eficiente indivíduos dispersos, 
que formam crenças pessoais e subjetivas na experiência prática, chegando apenas a 
deter um conhecimento incompleto e contraditório das condições da própria ação.  

No entanto, embora a visão austríaca seja obstinadamente insistente, ela é 
incompleta. O compromisso ideológico da escola austríaca com a propriedade privada e 
as forças de mercado a leva a subestimar a relevância de uma terceira – ainda que menor 
– contribuição para o debate histórico do cálculo econômico socialista, aquela que foi 
formulada por Maurice Dobb. 

Dobb insistiu que o planejamento econômico, que visa sempre a coordenação 
ex-ante de grandes investimentos interdependentes, é uma característica definidora de 
economia socialista e é incompatível com a propriedade privada.25 Ele criticou os 
modelos descentralizados dos socialistas de mercado neoclássicos, alegando que eles 
procuravam meramente imitar o capitalismo tal como visto pelo prisma neoclássico – 
mas não em desenvolver um sistema qualitativamente novo. No entanto, sua 
contribuição foi amplamente ignorada pelos outros participantes do debate. 

O argumento de Dobb era de que os economistas socialistas neoclássicos, tendo 
definido o socialismo apenas com base na propriedade legal dos meios de produção, 
estavam preocupados com a questão de alocar uma dada quantidade de recursos 
escassos entre vários usos alternativos. Eles se concentraram nas condições marginais 
para o equilíbrio estacionário e deram pouca ou nenhuma atenção aos problemas de 
coordenação e aos caminhos do crescimento de longo prazo. Dobb recusou-se a aceitar 
que a estrutura do debate deveria ser aquela estabelecida pelo problema da escassez e 
da necessidade de se chegar a uma avaliação relativa das alternativas para otimizar o 
uso de recursos escassos.  

Criticou, então, os modelos descentralizados do tipo proposto por Lange por sua 
confiança no mecanismo de mercado, argumentando que “aqueles que sonham em 
casar o coletivismo com a anarquia econômica não devem, de qualquer modo, fingir que 
a descendência desse estranho casamento herdará apenas as virtudes do pais mal 
casados”.26 Para Dobb, a capacidade de planejar a atividade econômica era a principal 
diferença entre uma economia de mercado capitalista e um sistema socialista. Segundo 
ele, “o contraste essencial se dá entre um sistema econômico em que as decisões 

 
25 M. Dobb, Economic Theory and the Problems of a Socialist Economy, The Economic Journal, 1933. 
26 M. Dobb, Political Economy and Capitalism, London 1937, p. 279. 
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multifacetadas, que regem a produção, são tomadas cada uma ignorando todas as 
outras e um sistema alternativo em que tais decisões são coordenadas e unificadas”.27 

 
27 Ibid., p. 274. 


