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Resumo 

 Este artigo apresenta criticamente diferentes interpretações da crise atual. A 

representatividade em termos das teorias marxistas clássicas de crise e o interesse das 

novas abordagens correspondentes aos novos fenômenos em desenvolvimento no 

capitalismo atual foram os critérios que orientaram a seleção das várias contribuições. O 

exame crítico dessas contribuições revela uma deficiência comum: o insuficiente 

desenvolvimento da análise no que diz respeito à relação entre acumulação produtiva e 

acumulação monetária, de um lado, e da acumulação monetária e da acumulação 

financeira, de outro. Esses desenvolvimentos se fazem necessários não somente em 

virtude do fato de que parte importante das interpretações se baseia em noções difusas 

de dominância da esfera financeira sobre o capital produtivo, mas também porque desse 

entendimento depende a compreensão do capitalismo atual e de suas crises. 

 

Different Marxist theories of crises and different interpretations of the 

current crisis 

Abstract 

This article is a critical survey of different interpretations of the current worldly crisis. 

They were chosen either because they represented classical Marxian views on crisis, 

such as the underconsumption or overaccumulation theories, or else because they were 

newly developed interpretations based on recent economic developments, as it is the 

case of the financial expropriation theory. Although most authors reviewed believe we 

are undergoing a process in which finance is becoming increasingly dominant over 

production, this financialisation as it is commonly called, remains largely unexplained 

theoretically. In fact, little effort has been done towards developing the connection 

between monetary-financial accumulation and real accumulation despite its crucial 

importance for a thorough explanation of present day capitalism and its crisis. 
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Diferentes teorias marxistas de crise e diferentes interpretações da 

crise atual 

 

Francisco Paulo Cipolla1 

 

 

I. Introdução 

 

 A crise econômica mundial iniciada no verão setentrional de 2007 gerou uma 

diversidade de contribuições no campo marxista da análise. Em que pese essa 

diversidade, porém, as interpretações coincidem em que a crise teve como terreno 

preparatório a redução, à partir do final dos anos 70, do ritmo de acumulação de 

capital,2 fenômeno contra o qual os governos fizeram o contrapeso através de políticas 

econômicas de incentivo ao crédito, particularmente o crédito direcionado ao consumo 

familiar. A bolha imobiliária, ocorrida nos EUA, teria sido apenas o último capítulo de 

um processo de endividamento doméstico, processo esse que serviu de base para uma 

lucrativa operação que engolfou praticamente todas as instituições da esfera financeira. 

Este artigo analisa quatro diferentes tipos de interpretação da crise ainda em 

curso. A primeira se refere à visão estagnacionista associada à escola da Monthly 

Review iniciada em 1949 e cujos primeiros editores foram Paul M. Sweezy (1910-2004) 

e Leo Huberman, este último falecido em 1968 e substituído por Harry Magdoff (1913-

2006).  A partir de 2000 o editor da Monthly Review passou a ser John Bellamy Foster. 

É a contribuição deste último, conjuntamente com Fred Magdoff, no livro The Great 

Financial Crisis, o material de que se ocupará a parte relativa à interpretação 

subconsumista-estagnacionista da crise. 

A segunda contribuição a ser considerada é a de Costas Lapavitsas e Paulo dos 

Santos, professores da School of Oriental and African Studies, uma faculdade da 

London University, mais simplesmente conhecida como SOAS. De origem mais 

recente, a interpretação sugerida pelos proponentes dessa escola se relaciona à nova 

relação erigida no bojo das mudanças financeiras acorridas à partir doa anos 80, 

                                                
1 Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná 
2 Esse fenômeno é documentado pelas visões opostas de Kliman (2010, p.16; 2009, p.57), com referência 
à economia dos EUA; por Husson (2010, p. 21), para a economia francesa assim como para a economia 
estadunidense (p.22); por Foster e Magdoff (2009, p. 133), para os EUA.  
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modificações essas que ocasionaram o surgimento da relação de expropriação 

financeira dos salários na forma de juros bancários pagos pela força de trabalho. As 

contribuições de Costas Lapavitsas e Paulo dos Santos encontram eco em recente artigo 

de Makoto Itoh (2009), fato que nos leva a incluí-lo como partidário da visão de 

expropriação financeira. 

A terceira visão acerca da crise atual relaciona-se aos proponentes de que, em 

última instância, ainda que não de forma imediata, a causa da crise foi a redução da taxa 

de lucro. O declínio da lucratividade seria a causa da diminuição do crescimento e da 

conseqüente onda de endividamento familiar que desembocou na crise. A proposição 

central desta interpretação é a de que a lei de tendência de queda da taxa de lucro teria 

se verificado do pós-guerra até o final dos anos 80 e que o neo-liberalismo não teria sido 

capaz de revertê-la. Essa é a visão de Andrew Kliman, a qual será o foco principal de 

nossa análise.3  

A quarta visão é a de Husson, cuja interpretação da crise se baseia justamente na 

convicção, diametralmente contrária à de Kliman, de que a causa da crise foi 

precisamente a recuperação da taxa de lucro resultante do aumento da taxa de 

exploração do trabalho, fato que teria impedido a recuperação econômica devido à 

restrição da demanda proveniente da redução do poder de compra dos salários.  

 Uma vez que todas essas interpretações situam a crise no contexto da relativa 

estagnação da economia, a segunda parte deste artigo procura explicitar as diferentes 

interpretações quanto ao processo de amortecimento do crescimento ocorrido durante o 

período que se estende dos anos 80 até os dias de hoje. A terceira parte tem como 

objetivo apresentar as várias interpretações da crise. A quarta parte desenvolve a crítica 

às várias interpretações apresentadas no presente trabalho. A quinta parte tece 

comentários adicionais e conclusões pertinentes. 

 

 

II. As diferentes visões da estagnação 

 

 A escola estagnacionista da Monthly Review, continuada agora pelas 

contribuições de Fred Magdoff e John Bellamy Foster, remete às análises sugeridas por 

                                                
3 Brenner (2009) também considera o efeito negativo da diminuição da lucratividade na gestação da crise 
ora em curso. Porém, para ele essa redução não foi efeito da lei tendencial de queda da taxa de lucro, mas 
sim do aumento da concorrência mundial. 
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Paul Baran e Paul Sweezy na década de 60. É precisamente a eles que recorrem Foster e 

Magdoff (2009) para explicar a simbiose entre estagnação e financeirização da 

economia, ponto focal de suas visões da crise atual. Para Baran e Sweezy a tendência da 

economia capitalista moderna à estagnação se relaciona à emergência dos monopólios e 

oligopólios.4 No seu livro de 1968, Monopoly Capital, Sweezy e Baran argumentam que 

os oligopólios baniram a concorrência de preços (p.58-59). Com isso a teoria geral de 

preços apropriada a essa economia passou a ser “a teoria tradicional dos preços de 

monopólio clássica e neo-clássica”, agora erigida ao patamar de caso geral e não mais 

especial (p.59). Somada à tendência das grandes corporações de diminuir 

constantemente os custos os autores derivam a tendência ao contínuo aumento do 

excedente e da margem de lucro sobre o produto bruto (p.67). Daí concluem que a lei de 

tendência de queda da taxa de lucro deve dar lugar à lei da tendência de aumento da 

massa e da parcela de lucro (p.72).  Como os dividendos, a partir dos quais a classe 

capitalista efetua o seu consumo, aumentam com uma defasagem em relação ao 

aumento dos lucros, o consumo capitalista cai como proporção do excedente. Isso 

significa que teria que crescer continuamente a proporção do excedente destinada ao 

investimento. Mas os autores não vêm sentido nisso, pois “significaria que um volume 

cada vez maior de bens de capital seriam produzidos com o único fim de produzir mais 

bens de capital no futuro. O consumo seria uma proporção decrescente do produto e  o 

aumento do estoque de capital não teria nenhuma relação com o aumento do consumo” 

(p.81). “Mais cedo ou mais tarde o excesso de capacidade seria tão grande que 

desencorajaria investimentos ulteriores” (p.82). Essa é, pois, a tendência à estagnação 

segundo Baran e Sweezy: a retração dos investimentos e, portanto, da renda e do 

emprego, é provocada pela própria tendência ao aumento dos lucros gerados pelos 

oligopólios. Do mesmo modo, para Foster e Magdoff (2009), o capitalismo monopolista 

gera volumes de lucro que não podem ser reinvestidos. A demanda é, pois, incapaz de 

ocupar toda a capacidade instalada, fato que reduz o ritmo dos investimentos (p.15) 

                                                
4 Em Sweezy (1973) a tendência ao subconsumo e, portanto, à estagnação como “norma para a qual tende 
a produção capitalista” (p.246) era derivada à partir da suposição de que investimento e consumo 
capitalista cresceriam como proporção da renda e que, portanto, a participação dos salários deveria cair. 
Como também supunha que a proporção do consumo capitalista na renda cairia, Sweezy deduzia um 
aumento da proporção do investimento na renda. Supondo que a produção de meios de consumo seria 
proporcional ao crescimento do investimento deduzia que a oferta de meios de consumo cresceria à frente 
da demanda de meios de consumo causando um excesso crônico capacidade. Essa é a teoria 
subconsumista-estagnacionista de Sweezy. O erro teórico, como apontado por Shaikh (1978), consiste em 
considerar o departamento I como insumo do departamento II e, portanto, a produção capitalista como 
sendo regulada pelo consumo.. 
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gerando assim a estagnação da economia própria da concepção do capitalismo 

monopolista da Monthly Review. 

 Foster e Magdoff seguem a tradição de Keynes-Hansen-Kalecki-Stenidl para 

quem o capitalismo é incapaz de auto-expansão, contrariamente a Marx para quem a 

acumulação e o crescimento são gerados endogenamente. Para esses autores, fatores 

externos são necessários para gerar o crescimento, sejam eles os gastos do estado, os 

fatores de desenvolvimento de Kalecki, as inovações de Schumpeter, ou no caso em 

pauta, as bolhas especulativas através das quais o capitalismo logra alimentar o 

consumo durante um certo tempo, a exemplo da bolha especulativa imobiliária que 

conduziu à crise financeira mundial.. 

 A “escola” da expropriação financeira não apresenta nenhuma análise específica 

relativa á diminuição da taxa de crescimento da economia mundial à partir dos anos 80, 

exceto que teriam jogado papel fundamental nesse processo tanto a diminuição do 

investimento quanto a concentração da renda. Dos Santos (2009) se refere à diminuição 

do investimento de capital fixo como proporção do PNB à partir de meados dos anos 

80. Somada à diminuição da participação na renda dos 9 percentis inferiores de renda, 

sugere dos Santos o aparecimento de um problema de amortecimento do ritmo de 

crescimento da demanda (p.13). Esses dois aspectos serão cruciais para explicar tanto a 

procura dos bancos por novas fontes de demanda de crédito, alternativas à diminuição 

da demanda industrial por crédito bancário, quanto a fragilidade crescente do poder de 

compra das famílias assalariadas e sua exposição às práticas induzidas pelos bancos de 

consumo à base de endividamento. 

 Para Husson (2010, p. 5) a causa da redução relativa do processo de acumulação 

está na “rarefação de ocasiões de investimento rentável”. Como a taxa de lucro 

aumentou acentuadamente à partir dos anos 80, essa rarefação de oportunidades 

rentáveis de investimento deve se explicar em parte pelo fato de que o aumento da 

lucratividade tenha sido obtido através do aumento da exploração do trabalho e, 

portanto, através da redução do poder de compra dos trabalhadores. Desse modo, se 

abre um brecha crescente entre taxa de lucro que se recupera com as práticas anti-

laborais do neo-liberalismo e taxa de acumulação que deixa de acompanhar o 

crescimento da lucratividade. O crescimento dos lucros às custas do crescimento dos 

salários teria gerado um problema de demanda efetiva que por sua vez teria 

desacelerado a acumulação. Desse modo, a análise parece situar-se nos mesmos marcos 
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teóricos do estagnacionismo-subconsumista uma vez que explica a estagnação à partir 

da fraqueza da demanda de consumo proveniente dos salários. 

 Em contraste com a visão de Husson, para Kliman a taxa de lucro não logrou se 

recuperar durante o período neo-liberal. Para ele o comportamento letárgico da 

acumulação capitalista se explica pelo fato de que, bloqueado pela intervenção do 

estado, o processo normal de saneamento da lucratividade por meio da destruição de 

capital própria dos períodos de crise não pode recuperar a taxa de lucro. De acordo com 

a sua análise empírica a taxa de lucro teria permanecido praticamente no mesmo 

patamar entre os pontos baixos de 1982 e 2001. Ao contrário de Husson, para Kliman a 

taxa de acumulação apresenta, ao longo do tempo, um comportamento paralelo à taxa 

de lucro. Desse modo, a taxa de acumulação se manteve igualmente estagnada. 

 O objetivo desta parte foi o de apresentar as várias visões referentes ao 

comportamento pouco dinâmico da acumulação, comportamento esse que estaria na 

base das políticas econômicas de incentivo ao consumo através do crédito. Na próxima 

sessão serão analisadas as explicações de cada uma dessas visões para o processo de 

gestação da crise.  

 

 

III. As interpretações da crise 

 

 Das visões apresentadas acima, duas delas lançam mão da noção de 

financeirização como processo conexo à estagnação: são elas as visões da escola da 

Monthly Review, de um lado, e de Husson, de outro. Suas posições são parecidas: os 

lucros que não encontram possibilidades de acumulação produtiva são canalizados para 

o sistema financeiro na forma de aplicações financeiras. Os marxistas da SOAS também 

se referem ao termo financeirização. Para Lapavitsas (2009), elemento central da 

financeirização é a expropriação de parte da renda da classe trabalhadora na forma de 

juros bancário, processo relacionado, segundo Lapavitsas, à crescente utilização pelas 

grandes empresas do mercado livre de crédito como alternativa ao crédito bancário. Isso 

resultou numa reorientação do crédito bancário ao crédito de consumo, reorientação 

essa extensivamente documentada por dos Santos (2009) tanto no que tange ao aumento 

do fardo da dívida sobre o orçamento das famílias (tabela 3, p.10) quanto no que diz 

respeito ao aumento da proporção total dos lucros derivada do crédito ao consumo. 

Assim, para Dos Santos (2009), a crise atual se iniciou como uma crise bancária 
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moderna, envolvendo condições que não existiam nas crises bancárias anteriores. Sua 

base foi o financiamento às famílias para aquisição de casa própria, o aumento do preço 

das casas decorrente do aumento da demanda, a sanção do aumento do crédito 

imobiliário pelo aumento de preços das casas, até a derrocada final. Dos Santos (p.16) 

argumenta que o significado social do endividamento é muito diferente quando se 

comparam o capital e a força de trabalho. No crédito ao capital, argumenta, temos uma 

relação entre iguais já que ambos são capitalistas e buscam obter a valorização do seu 

capital. Contrariamente a isso, o propósito da força de trabalho não é o aumento do 

valor (p.18). Os trabalhadores foram forçados ao endividamento devido à estagnação 

dos salários e ao caráter mercantil das necessidades sociais de moradia, saúde e 

educação. A compulsão à dívida dá à conversão de parte dos salários em lucros 

bancários, através do pagamento de juros, o caráter de expropriação financeira. É esse 

caráter compulsório do endividamento que explica a alta rentabilidade associada a esse 

tipo de crédito. Assim, a natureza privada da provisão de serviços essenciais, 

juntamente com a estagnação dos salários levou a um espetacular incremento do peso da 

dívida relativo à renda disponível das famílias de 60% circa no início da década de 80 

para níveis ao redor dos 130% na vigília da crise. 

Para Foster e Magdoff (2009) a crescente predominância financeira resulta da 

tendência estagnacionista da economia nos termos desenvolvidos por Sweezy (1973) e 

por Sweezy e Baran (1968), tal como apresentado seção anterior. O subconsumo 

causado tanto pela diminuição dos salários na renda quanto pela redução relativa do 

consumo capitalista à medida que os lucros aumentam, levam a um enfraquecimento da 

demanda de bens de consumo. A redução da demanda de bens de consumo causa uma 

redução na utilização da capacidade produtiva instalada, fato que reduz o nível de 

investimentos. A massa de lucros obtida não pode ser utilizada para expansão da 

capacidade produtiva sob pena de redução de preços e de margens de lucro. Assim, 

parte considerável dos lucros é utilizada na compra de produtos financeiros. A 

financeirização é o contínuo fluxo de lucros que se desprende da esfera produtiva em 

busca de valorização financeira como D – D’, algo aproximado à reprodução simples 

com uso financeiro da mais valia. Nesse processo parte importante do reduzido 

crescimento advém do efeito riqueza pelo qual a valorização financeira logra aumentar 

o consumo daqueles que se enriquecem no bojo da bolha (p.81). Citam artigo de 
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Sweezy5 no qual este sugere que se antes as explosões financeiras e especulativas 

resultavam da fase expansiva do ciclo econômico agora, ao contrário, é a estagnação 

que leva aos processos especulativos e às crises financeiras. Como apontado por Shaikh 

(1978) a visão subconsumista partilha da idéia de que o consumo regula a produção 

como um todo já que os meios de produção constituem apenas meios de produção de 

meios de consumo. Ou seja, o departamento produtor de meios de produção é concebido 

como um insumo do departamento produtor de meios de consumo (p.231). Assim, a 

concentração da renda que resultou da diminuição do ritmo de acumulação de capital e 

da redução dos salários, durante o período neoliberal, junto com a diminuição da renda 

dos capitalistas devotada ao consumo, levou ao clássico excesso de produção de meios 

de consumo cuja única forma de escoamento foi através do crédito ao consumo (Foster 

e Magdoff 2009, p.28), fato que explica a quase duplicação, no período entre 1980 e 

2005, da razão entre dívida de consumo e renda disponível, e a conseqüente 

deterioração das finanças das famílias estadunidenses, deterioração essa documentada 

pelo aumento do serviço da dívida como porcentagem da renda (tabela 1.3, p.32) e pelo 

aumento da incidência de famílias inadimplentes (tabela 1.4, p.33) 

Para Husson (2010), os últimos 50 anos se dividem em duas partes: a primeira 

que se estende de 1960 a 1982 na qual a taxa de lucro decresce e a segunda que cobre o 

período de 1982 até 2008 no qual a taxa de lucro se eleva. Esse comportamento se 

verifica tanto para os EUA quanto para as três maiores economias européias (Alemanha, 

França e Inglaterra). Parte da recuperação da taxa de lucro à partir dos anos 80 é 

explicada pelo aumento da taxa de exploração da força de trabalho, com o que a taxa de 

lucro reverte a contínua redução ocorrida à partir de 1960 (p.3). No entanto, tornada 

inviável pela própria redução do poder de compra dos salários, a acumulação deixou de 

acompanhar o grau de lucratividade abrindo um gap crescente com o passar do tempo. 

Assim, a separação entre aumento da lucratividade e diminuição do ritmo dos 

investimentos é causada pelo fato de que o aumento da lucratividade foi obtido através 

de um aumento da taxa de exploração da força de trabalho. A redução relativa da 

demanda proveniente dos salários teria tornado não-rentável o reinvestimento de parte 

da mais valia obtida pela maior exploração do trabalho. Husson considera esse crescente 

gap entre taxa de lucro e taxa de acumulação um indicador do grau de financeirização 

da economia já que aponta o grau no qual a mais valia deve buscar formas financeiras 

                                                
5 Trata-se de “The triumph of financial capital”, conferência proferida por Sweezy e publicada no número 
de junho de 1994 da Monthly Review. 
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de valorização. A parte da mais valia que não é acumulada é reciclada na 

financeirização e essa reciclagem tem o caráter funcional de substituir a falta de 

demanda a partir dos salários. Essa substituição se dá na forma do consumo dos rentiers 

e das bolhas especulativas (p.5). 

A crise para Husson resulta, portanto, não de uma redução da lucratividade, mas 

sim de sua elevação ocorrida no período neo-liberal. Apesar da intrincada batalha 

empírica travada entre Husson e Kliman, a divergência fundamental é claramente 

teórica. Husson considera a lei da tendência de queda da taxa de lucro, tal como 

expressa por Marx, como equivocada (p.18). Segundo ele a formulação de Marx se 

ressente da não consideração do efeito da produtividade sobre o valor dos meios de 

produção e sobre a taxa de exploração da força de trabalho. Como a produtividade 

deprime o valor dos meios de produção enquanto, ao mesmo tempo aumenta a taxa de 

mais valia, a taxa de lucro não tem motivo necessário para decrescer com o decorrer do 

tempo. Além, do mais argumenta ele, a composição orgânica não tem porque crescer.6 

Kliman (2009, 2010) argumenta que um dos aspectos centrais da teoria da crise 

de Marx é o processo de destruição do capital, processo esse que restaura  a 

lucratividade e prepara as condições para a reprodução do ciclo econômico. Não foi esse 

o caso à partir dos anos 80. Ao invés de permitir o processo de destruição de capital o 

governo procurou compensar o baixo nível de crescimento através do estímulo ao 

endividamento. Seus cálculos empíricos da taxa de lucro se contrapõem à idéia de que o 

período neo-liberal teria logrado obter uma recuperação da lucratividade. O cálculo a 

custos históricos entre os pontos de baixa dos anos de 1982 e 2001 mostram que ela se 

manteve virtualmente constante (12,1 e 11,9%, respectivamente). Kliman calcula 

também a taxa de lucro a custos correntes deflacionando o estoque de capital fixo e a 

massa de lucro pelo índice de preços do GDP americano (Gross Domestic Product) em 

contraste com Husson que deflaciona o estoque de capital fixo pelo índice de preços dos 

meios de produção, índice esse que, segundo Kliman, foi maior do que o índice do GDP 

no período de análise, fato que teria causado uma subestimação do valor a custos 

correntes do estoque de capital fixo e, portanto, um aumento da estimativa de 

lucratividade. Segundo os cálculos de Kliman a taxa de lucro não se recuperou nas 

décadas de 80 e 90. No entanto, a mesma subiu decisivamente no meio da primeira 

                                                
6 Para visões modernas e contrárias a Husson sobre esse assunto veja-se Shaikh (1990) e Yaffe (1972). 
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década do século XXI.7 Procura então traçar o elo intermediário entre esse 

comportamento da taxa de lucro e a crise argumentando que o decréscimo da taxa de 

lucro não é a causa imediata da crise. Esse decréscimo, no entanto, provoca um período 

de especulação no qual os capitalistas tentam compensar o decréscimo da rentabilidade 

através de ganhos financeiros. O aumento do endividamento que acompanha esse 

período de especulação leva à crise assim que as dívidas se tornam mais pesadas do que 

a capacidade de pagá-las (p.31). O aumento da taxa de lucro à partir de 2004 é para ele 

o efeito desse processo de reação à baixa da lucratividade, mas constitui ao mesmo 

tempo a preparação da crise que se abateu sobre a economia dos EUA e do mundo. 

A sua proposição é que a taxa de lucro efetiva decresce para o nível da taxa de 

lucro de longo prazo, definida por ele, como a taxa de lucro incremental, ∆m/∆C, onde 

∆m é o incremento da massa de mais valia e ∆C é o incremento do capital. A taxa 

incremental de lucro é uma magnitude mais ou menos constante, girando próxima dos 

4% em todo o pós-guerra (p.74). No processo cíclico, devido à destruição de capital que 

precede o início do novo período de expansão, a taxa de lucro efetiva se situa acima da 

taxa de lucro incremental. À medida que o boom se desenvolve a taxa de lucro efetiva 

começa a convergir para a taxa de lucro incremental. A menos que uma nova crise 

permita o saneamento da lucratividade através da destruição de capital a economia 

patinará num patamar de baixa lucratividade e baixo crescimento. Foi o que ocorreu no 

período neo-liberal, no qual os governos agiram no sentido de manter o sistema em 

regime de crescimento letárgico à base de crescente endividamento público e privado. 

 

 

IV. Crítica às várias interpretações 

 

Dos Santos argumenta que no caso do crédito à força de trabalho a rationale 

para obtenção de juros é de muito maior complexidade quando comparada ao crédito 

direcionado ao circuito do capital industrial (p.18). Essa observação parece 

inconseqüente uma vez que do ponto de vista dos bancos o empréstimo de dinheiro 

deve realizar D – D’, qualquer que seja o agente de absorção do crédito. Para ele os 

                                                
7 Joshua (2009) apresenta resultados similares aos de Kliman no que tange à ausência de recuperação da 
taxa de lucro à partir do começo da década de 80. Apesar da recuperação inicial, esta se interrompe no 
início dos anos 90 de modo que a taxa de lucro média das corporações não-financeiras dos EUA no 
período 2002-2008 (9,9%) se situa no mesmo patamar da taxa de lucro média do período 1982-1992 
(9.9%). 
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bancos entram na relação com a força de trabalho numa posição de vantagem (p.19), 

situação na qual podem extorquir ganhos acima da média. 

A interpretação de dos Santos e de Lapavitsas foi criticada recentemente por 

Fine (2009). A principal argumentação de Fine é a de que ao considerar o valor da força 

de trabalho como dado, o crédito bancário à força de trabalho, e o correspondente custo 

em juros, deixa de ter qualquer papel na determinação do valor da força de trabalho; os 

juros passam a ser uma mera dedução daquele valor. Fine não é muito claro, mas parece 

estar sugerindo que a mudança no valor da força de trabalho advém de dois momentos 

coligados, quais sejam, a mudança no padrão de consumo e a forma financiada de obtê-

lo. Quanto aos lucros anormais que estariam realizando os bancos em sua relação de 

crédito com os trabalhadores, dos Santos e Lapavitsas argumentam que eles se derivam 

do fato da força de trabalho não ter fontes alternativas de financiamento com as quais 

barganhar as condições de crédito. O fato de contarem com uma fonte única de acesso 

ao financiamento os expõe a condições abusivas que aqueles autores denominam de 

expropriação financeira. Aqui surge o problema de saber se a abolição das condições 

de crédito abusivas aboliriam também a expropriação. Sobre esse ponto Fine também 

aponta a inconsistência de que os lucros anormais se mantiveram por muito tempo sem 

que tenham induzido à entrada de novas formas de crédito que pudessem tê-los reduzido 

a um lucro normal. Mais interessante ainda é a observação de que a análise que 

oferecem não se assenta na análise do crédito desenvolvida por Marx. De fato, os 

autores não se ocupam de deslindar a simbiose entre acumulação monetária e 

acumulação real, tal como realizada por Marx nos capítulos homônimos do terceiro 

livro d’O Capital. A superestrutura teórica da expropriação financeira, apesar de 

insatisfatória, não é ociosa do ponto de vista da dinâmica da crise uma vez que explica o 

processo de incorporação em massa de famílias assalariadas à engrenagem do consumo 

a crédito e sua condução à posterior insolvência. 

O principal problema teórico das visões estagnacionistas é a postulação de um 

desequilíbrio permanente entre oferta e demanda. Em contraposição à continua redução 

do consumo na renda, a produção de bens de consumo segue seu curso imperturbado 

causando excesso de capacidade e redução de investimentos. A redução do nível de 

investimentos não parece operar como um mecanismo de restabelecimento da 

proporcionalidade entre demanda e capacidade produtiva, como se o efeito da 

defasagem inicial pudesse se reproduzir indefinidamente. 
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É importante notar que autores como Foster e Magdoff se valem muito mais de 

Keynes do que de Marx. Os conceitos proeminentes são tipicamente keynesianos, a 

saber: problemas de demanda efetiva ligados à diminuição da propensão marginal dos 

capitalistas a consumir, o equilíbrio de desemprego como estado natural da economia 

capitalista, a transformação de Keynes num teórico do ciclo da economia capitalista, 

transformação essa efetuada por Minsky, e assim por diante. Exemplo marcante da 

hipertrofia de Keynes entre os marxistas é a referência de Foster e Magdoff (p.16) à 

teoria dos dois preços de Keynes, posteriormente formalizada por Minsky na teoria pós-

keynesiana do investimento. Os autores não parecem perceber que a duplicação entre 

investimento produtivo e títulos de direito sobre os ganhos desses investimentos 

produtivos é a própria teoria do capital fictício de Marx, no que diz respeito ao caso 

específico das ações, mas que não se limita a elas. Ademais, parecem desconsiderar a 

análise realizada por Marx na qual a fase expansiva do ciclo necessariamente gera uma 

febre especulativa com base naqueles papeis.  

A evidência empírica da financeirização que aduzem é o crescimento dos lucros 

financeiros em relação aos lucros totais. No entanto, essa relação de aumento é passível 

de ser derivada à partir das categorias da economia política marxista já que à medida 

que crescem os fundos de acumulação e depreciação do capital produtivo no circuito D 

– M .. P... M’ – D’, deve crescer também a função do capitalista produtivo enquanto 

capitalista monetário, D – D’, através do empréstimo dos fundos temporariamente 

ociosos. 

A incongruência que encontramos na análise de Husson é parecida com a 

incongruência subconsumista uma vez que se sustenta sobre a noção de que o produto 

social cresce mais rápido do que as fontes de demanda que são os salários mais os 

investimentos. Ademais, essa diferença é crescente, pois se reflete numa diferença 

crescente entre lucro realizado e lucro reinvestido. No entanto, como se pode realizar o 

lucro sobre a base de uma constante divergência entre produção e demanda? E se a 

divergência é ex-post não deveria ela causar um reajuste capacidade produtiva? E como 

podemos ter ao mesmo tempo uma alta substantiva da lucratividade e falta de 

alternativas rentáveis devido à contração da demanda dos trabalhadores? 

Quanto à sua crítica à lei da tendência de queda da taxa de lucro Husson trata a 

contratendência como lei contrária e de mesmo status que a lei principal. Mas ele 

próprio cita uma passagem relevante a esse respeito na qual Marx afirma que “as 

mesmas causas que engendram a redução da taxa de lucro moderam a realização dessa 
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tendência”, afirmação essa que revela o caráter mitigador das contratendências. Na 

verdade, para Husson não opera nem mesmo a idéia básica, entre marxistas, de que a lei 

de tendência de queda da taxa de lucro se refere à tendência ao decréscimo da taxa 

máxima de lucro, L/c, onde L=v+m é o trabalho novo realizado sobre os meios de 

produção e c é o valor daqueles meios de produção, denominado capital constante. Isso 

porque para ele nem a composição orgânica precisa necessariamente crescer. Sua 

direção é indeterminada. Aqui temos um problema conceitual. A composição orgânica 

enquanto reflexo da composição técnica, ou seja, calculada a preços relativos constantes 

entre meios de produção e meios de consumo, deve necessariamente crescer uma vez 

que se conceda que a composição técnica aumente progressivamente. Assim, onde ele 

se refere à composição orgânica devemos ler composição de valor. A lei de queda 

tendencial da lucratividade apresentada n’O Capital é derivada com base na composição 

orgânica justamente porque a composição orgânica espelha a composição técnica e não 

haveria nenhuma razão para supor que o índice de preços dos meios de produção teria 

um comportamento de longo prazo diferente do índice de preços dos meios de consumo. 

A análise empírica só pode se valer da composição de valor, mas esta flutua ao redor da 

composição orgânica. Se a composição de valor divergisse da composição orgânica por 

períodos prolongados isso significaria que a diminuição do valor da força de trabalho 

seria sistematicamente menor do que a diminuição da quantidade de capital constante 

por trabalhador. Mas isso seria impossível. O aumento da quantidade de capital 

constante por trabalhador implica uma diminuição no ritmo de crescimento do emprego, 

fato que teria como conseqüência uma redução dos salários. A sua conclusão de que a 

lei tendencial é mal formulada, pois não permite considerar o papel decisivo da 

produtividade (p.18) deveria ser acompanhada pela conclusão de que a lei mais 

importante da economia política para Marx é ao mesmo tempo seu erro mais 

importante.  

No que tange a teoria de Kliman é preciso que se diga que sua proposição 

apresenta uma teoria alternativa à de Marx. A taxa incremental de lucro, ∆m/∆C, 

também tem que cair, pois a composição c/v aumenta com o tempo. De fato, para Marx, 

a tendência de queda da taxa de lucro se deve ao aumento da composição orgânica do 

capital, enquanto que para Kliman ela se deve ao fato de que a taxa de lucro incremental 

tende a dominar a taxa de lucro efetiva à medida que a expansão dissipa a energia 

acumulada com a destruição de capital na crise precedente. A menos que o capital sofra 

uma nova desvalorização através de uma crise econômica, então a taxa de lucro efetiva 
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tende à taxa de lucro incremental. Ademais, a massa de mais valia deve estagnar em 

algum momento, coisa impossível no esquema de Kliman uma vez que a taxa de lucro 

incremental é positiva e constante.8 

 

 

V. Conclusões 

 Este trabalho procurou analisar criticamente algumas das mais importantes 

contribuições relativas ao caráter da presente crise. A escola da Monthly Review 

apresenta uma evolução conceitual que mantém o mesmo resultado: a tendência do 

capitalismo à estagnação, agora em simbiose com a financeirização. A primeira 

contribuição de Sweezy (1973) advogava que a produção de meios de consumo tendia a 

crescer mais rapidamente do que o crescimento da demanda de meios de consumo. Isso 

se devia ao fato de que a produção de meios de consumo dependia da produção de 

meios de produção. O emprego de meios de produção aumenta a produção de meios de 

consumo, mas não aumenta a massa salarial na mesma proporção. Ao contrário, o gasto 

com salários cresce mais devagar. A capacidade de produzir meios de consumo cresce 

mais rapidamente do que a demanda de consumo dos trabalhadores, enquanto, por outro 

lado, o consumo dos capitalistas diminui à medida que os lucros aumentam. Essa visão 

subconsumista que se aplica ao departamento produtor de meios de consumo é 

estendida, em Monopoly Capital, para os dois departamentos da produção social, o 

departamento produtor de meios de consumo e o departamento produtor de meios de 

produção. Com o fim da concorrência de preços o excedente tendia a crescer acima das 

possibilidades de investimento causando excesso de capacidade. A tese da tendência à 

estagnação ganha reforço na existência de excesso crônico de capacidade e na 

conseqüente diminuição do ritmo de acumulação. A visão subconsumista é reiterada por 

Sweezy em 1994 no seu artigo “The Triumph of Finance Capital” e complementada em 

seu artigo “Monopoly Capital After 25 years” no qual Sweezy faz uma reflexão crítica 

sobre as lacunas do Monopoly Capital, entre as quais os desenvolvimentos financeiros 

não previstos naquele livro. As recentes contribuições de Foster e Magdoff repetem 

ipsis literis os mesmos argumentos e, portanto, estão sujeitas às mesmas críticas já 

desenvolvidas a respeito da visão subconsumista. Delas é preciso reiterar aquela que se 

                                                
8 Na sua teoria de crise de superacumulação Shaikh (1991) mostra que a massa de mais valia deve 
estagnar quando o efeito positivo do aumento do estoque de capital sobre os lucros for menor do que o 
efeito negativo da diminuição da taxa de lucro. Artigo recente de Giussani (2010) apresenta uma 
discussão crítica das proposições de Kliman.  
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refere ao vício subconsumista, seja na versão inicial, seja na versão desenvolvida para 

os dois departamentos, de postular um desequilíbrio permanente entre crescimento da 

capacidade e crescimento da demanda, desequilíbrio esse em total desavença com a 

análise da reprodução ampliada desenvolvida por Marx no segundo livro d’O Capital. 

Ademais, é patente que Magdoff e Foster não desenvolvem uma análise teórica à partir 

das contribuições do próprio Marx. A relação entre excesso de lucros relativamente às 

possibilidades de investimento não é articulada com o desenvolvimento do crédito ao 

consumo. Ao contrário, é a política econômica que aparece em primeiro plano 

reduzindo os juros assim que a implosão de uma bolha faz voltar à tona o espectro da 

crise (p.50). Por fim, Foster e Magdoff chegam a conclusões parecidas ao conceito de 

expropriação financeira de Lapavitsas e dos Santos: o aumento do endividamento 

familiar e os processos especulativos acabam por extrair mais excedente da população e, 

portanto, se constituem em mecanismos de exploração dos trabalhadores e das classes 

médias inferiores (p.61). 

 A hipertrofia do uso de Keynes entre marxistas, mesmo quando o aparato 

conceitual de Marx é profícuo para o entendimento do capitalismo moderno faz com 

que, face à exigüidade do desenvolvimento teórico imediatamente disponível, marxistas 

importantes como Moseley, renunciem rapidamente à possibilidade de análise da crise 

com base nos conceitos de Marx e o declarem peremptoriamente um teórico menor do 

sistema financeiro capitalista. - 
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