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A questão monetária no cerne da luta de classes da EU 

Helena Rato1 

Breves notas introdutórias 

Genericamente, define-se luta de classes como o confronto entre classes sociais 

com interesses antagónicos. Portanto, uma definição mais fina impõe que se 

especifique quais as classes a considerar e quais os respectivos interesses 

antagónicos.  

No âmbito da presente comunicação, consideramos como classes sociais 

antagónicas o conjunto de pessoas que, pelo seu trabalho, produzem ou 

produziram riqueza e os grupos mais ou menos institucionalizados que se 

apropriam dela. A referência explícita às pessoas que produziram riqueza visa 

integrar na classe explorada todos os trabalhadores reformados. 

A economia capitalista é por essência monetarizada, i.e. toda a riqueza, todas as 

remunerações, todas as transacções, os impostos, os subsídios e as 

comparticipações sociais são traduzidas em valores monetários. Mais, à própria 

vida é atribuído um valor monetário quando estão em causa indemnizações por 

acidente ou morte ou quando se estimam os correspondentes prémios de 

seguro. Consequentemente, a repartição da riqueza entre classes sociais é 

avaliada em termos monetários. 

Por outro lado, numa economia globalizada como a actual, em que há livre 

circulação de mercadorias e de capitais, o valor de uma moeda no mercado 

internacional, ou seja, a sua taxa de câmbio, determina o poder de compra 

dessa moeda mas, também, a competitividade relativa dos produtos e serviços 

expressos nessa moeda relativamente aos expressos noutras moedas. Por isso, 

a taxa de câmbio de um determinado país deve reflectir a relação entre o valor 

total das exportações e o valor total das importações. Essa será a taxa real de 

câmbio, a que se contrapõe a taxa de câmbio administrativa e a taxa de câmbio 

monetária. A taxa de câmbio administrativa é determinada por decisão política, 

como acontece actualmente com o yuan chinês. A determinação dessa taxa 

deve, no entanto, não se afastar muito da taxa real para que as exportações 

sejam vendáveis e as importações não sejam demasiado caras pois, se assim for, 

tornam-se num factor propiciador de inflação com repercussões penalizadoras 

na competitividade das próprias exportações, visto muitos dos produtos e 
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serviços exportados incorporarem inputs importados, de que são exemplo os 

produtos petrolíferos. Quanto à taxa de câmbio monetária é determinada pelo 

mercado cambial, resultante da relação entre a procura e a oferta. Os 

movimentos especulativos sobre moedas provocam uma alteração artificial 

nessa relação com repercussões altamente nefastas sobre as economias e 

mesmo sobre a capacidade do exercício de soberania pelos Estados, visto estes 

perderem o poder de utilizarem a taxa de câmbio como instrumento de política 

económica. 

A quantidade de moeda em circulação ou passível de ser posta em circulação, 

em suma a massa monetária, também influencia a taxa de câmbio. 

Teoricamente, a quantidade total de moeda, ou seja a oferta monetária, deve 

corresponder ao valor total da produção de bens e serviços. No entanto, como a 

oferta monetária condiciona a capacidade de consumo e de investimento é 

necessário que essa oferta seja um pouco superior ao valor total da produção 

de bens e serviços de forma a estimular o crescimento económico. Contudo, se 

amassa monetária for excessiva torna-se num factor inflacionista. Ora, em 

situação de inflação os salários e as pensões depreciam-se, enquanto os lucros 

tendem a aumentar. Por outro lado, a subida de preços prejudica as 

exportações e beneficia as importações, desequilíbrio que leva à desvalorização 

da taxa de câmbio real. 

Consequentemente, quem tem o poder de produzir moeda controla a 

capacidade de crescimento económico e a distribuição da riqueza produzida 

entre trabalho e capital. Esta é, portanto, uma questão crucial da luta de classes 

na fase actual do sistema capitalista, uma vez que os governos entregaram o 

poder soberano de criação de moeda ao capital financeiro. Por exemplo, em 

2009, no Reino Unido, 97% da massa monetária em circulação tinha sido criada 

pelo sistema bancário privado e só 3% pelo Banco de Inglaterra (DAVIES, 2012). 

As causas e o modo como se processou essa entrega têm uma história cujo 

desenrolar foi sendo determinado pela forma como o poder político foi 

procurando resolver as crises económicas do sistema. Assim, numa perspectiva 

dialéctica, consideramos que o conhecimento desse processo histórico é 

indispensável para se poderem definir estratégias de intervenção política.  

A presente comunicação pretende dar um contributo nesse sentido, pelo que 

está estruturada da seguinte forma: análise do processo de construção do 

actual sistema capitalista financeiro, pondo em relevo as etapas mais marcantes 

na evolução desse processo; explicitação de como o sistema monetário europeu 
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foi um factor de desencadeamento e constitui um factor de agravamento das 

dívidas “soberanas”; breve nota sobre a complexificação da luta de classes no 

quadro da actual ditadura do capitalismo financeiro. 

 

Génese do capitalismo financeiro actual 

No cerne desta questão está o processo de evolução do capitalismo de base 

industrial para o capitalismo de base financeira. Importa, pois, caracterizá-los, 

em particular, no que concerne o processo de acumulação de capital, papel da 

banca, tipo predominante de crises sistémicas, luta de classes.  

O capitalismo industrial assenta essencialmente na produção industrial e a 

acumulação de capital tem por base a apropriação da mais-valia criada pelos 

trabalhadores, essencialmente operários. Assim, neste sistema a luta de classes 

centra-se na disputa pela repartição da riqueza originada pela mais-valia, entre 

salários e lucros. Esta luta e as recorrentes crises de sobre produção obrigaram 

o capitalismo industrial a aceitar algumas exigências do proletariado no sentido 

de aumentar o seu poder de compra, ao mesmo tempo que procurava alargar o 

mercado através da expansão e da exploração colonial2. Estas práticas 

caracterizaram-se pela apropriação de matérias-primas a baixo preço, 

possibilitado pela brutal exploração dos trabalhadores autóctones, com o 

objectivo de fazer baixar os preços de produção como forma de garantir a 

competitividade no mercado internacional e compensar a diminuição das taxas 

de lucro devido ao aumento de salários nos países colonizadores.  

Esta relação foi tratada por Lenine, na obra “O Imperialismo, Fase Superior do 

Capitalismo3”, onde põe em relevo duas consequências da maior importância 

para a compreensão da evolução do capitalismo industrial e da luta de classes, 

em particular na Europa imperial, a saber: o colonialismo necessitou e 

promoveu a exportação de capitais, levando ao desenvolvimento do capitalismo 

financeiro; os lucros daí decorrentes permitiram o aburguesamento de amplas 

camadas da classe operária4, conduzindo a manifestações de oportunismo que 

enfraqueceram o movimento operário.  

                                                           
2
 Neste âmbito foi caso paradigmático a interdição de produção de têxteis, imposta pela Inglaterra à 

Índia. 
3
 Edições Avante, 1984  

4
 No caso trata-se da classe operária inglesa; sobre esta questão Lénine apresenta citações de cartas 

escritas por Engels a Marx (1858 e 1881) e a Kautsky (1882). 
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A tendência à queda da taxa de lucro5 coloca o capitalismo industrial perante 

um desafio permanente a que tem procurado responder pela inovação 

tecnológica, pela compressão da massa salarial e pelo alargamento de 

mercados. 

A luta entre capitalismos nacionais pela exploração colonial e pela conquista de 

mercados têm sido factores de desencadeamento de guerras. Por isso, após a 

segunda guerra mundial, a construção da CEE insere-se num projecto de 

cooperação entre os países capitalistas europeus na perspectiva de que a livre 

circulação de mercadorias e de factores de produção viesse a desenvolver 

complementaridades entre as economias nacionais e que o alargamento do 

espaço geográfico, em termos de mercado, possibilitasse economias de escala 

com efeitos positivos sobre a produtividade de forma a neutralizar a lei dos 

rendimentos decrescentes. No plano internacional, a mesma perspectiva de 

alargamento dos mercados e da procura de complementaridades dos sistemas 

produtivos levou à criação do GATT6 (Acordo Geral sobre as Taxas Alfandegárias 

e o Comércio), em 1947, sob a égide dos EUA. 

As crises de sobre produção são outra das características do sistema capitalista. 

Estas crises, ao provocarem desemprego e falências, aumentam a 

conflitualidade social e, consequentemente, acirram a luta de classes.  

O desemprego provocado pelas crises de sobre produção é frequentemente 

classificado como sendo conjuntural. Mas, no capitalismo industrial o 

desenvolvimento tecnológico orientado para o incremento dos ganhos de 

produtividade7 constitui, também, um factor propiciador do aumento do 

desemprego de carácter mais estrutural. Assim, o progresso tecnológico tem 

duas consequências de sinal contrário: por um lado, através da inovação, 

permite lançar no mercado novos produtos e, assim, alimentar a procura; por 

outro lado, ao contribuir para o aumento de desemprego estrutural, leva à 

diminuição da procura. Para obviar esta contradição, desenvolveu-se a 

sociedade do consumo em que o crédito bancário teve um papel determinante. 

                                                           
5
 Lei fundamental da teoria de Marx, construída a partir da lei dos rendimentos decrescentes de Ricardo. 

Curiosamente, a teoria económica neo-clássica nega a lei de Marx, mas admite a lei de Ricardo. 
6
 O GATT foi substituído pela OMC (Organização Mundial do Comércio) em 1995 

7
 Referimo-nos à produtividade do trabalho, pelo que o aumento da produtividade resulta da 

diminuição do número de horas de trabalho (ou do número de trabalhadores) necessárias para manter 
o nível de produção 
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A concessão de crédito às famílias possibilitou-lhes um substancial aumento do 

nível de vida, muito superior ao poder de compra salarial. Este facto 

enfraqueceu o movimento sindical e facilitou comportamentos oportunistas. 

Após um período florescente de crescimento económico8 nos países 

dominantes do capitalismo industrial, propulsionado pela reconstrução da 

Europa ocidental destruída pela segunda guerra mundial, a crise sistémica 

começou a manifestar-se no final da década de sessenta. A resposta à crise, 

protagonizada pelas multinacionais americanas (BROOKE; REMMERS, 1973) 

desenvolvidas na senda da reconstrução europeia, foi mais uma vez o 

alargamento do seu campo de acção no mercado internacional quer em termos 

geográficos quer em termos de áreas de negócio. Um dos resultados mais 

importantes desta estratégia foi o desenvolvimento do capitalismo financeiro 

que veio a sobrepor-se e a dominar o capitalismo industrial. 

No capitalismo industrial, a actividade da Banca centra-se na gestão dos 

excedentes financeiros depositados pelos aforradores e na concessão de crédito 

para financiamento do consumo ou de investimentos quer ao sector público 

quer ao privado. Neste caso os lucros da Banca provêm dos diferenciais das 

taxas de juro praticadas aos aforradores, por um lado, e aos beneficiários, de 

outro lado. 

No capitalismo financeiro, a Banca e outras instituições passam a obter o grosso 

dos lucros através da produção de títulos (documentos em papel ou em suporte 

electrónico que representam activos financeiros) que transaccionam no 

mercado. 

O desenvolvimento do capitalismo financeiro foi primeiro consentido e depois 

apoiado pelos poder político, através da liberalização dos fluxos de capital e da 

desregulamentação das actividades da Banca e das outras instituições 

financeiras. Sem controlo a produção e a transacção de activos financeiros 

tornou-se especulativa. Isto acontece quando esses activos não correspondem a 

bens e produtos existentes ou quando grupos detentores de grande volume dos 

activos se articulam para os vender ou comprar simultaneamente, provocando 

desta forma fortes variações no preço dos activos. 

Estas práticas especulativas desvirtuam o valor das acções transaccionadas na 

Bolsa pelo que facilitam manobras de aquisição e de destruição de empresas 
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 Este período é designado por os trinta gloriosos (anos). Na realidade não chegaram a ser trinta anos, 

quando muito vinte 
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(como acontece com as OPA hostis) por grupos monopolistas de conluio com o 

capitalismo financeiro. Por isso e porque as actividades especulativas permitem 

a obtenção célere de avultados lucros, o investimento financeiro sobrepôs-se ao 

investimento produtivo. Simultaneamente, o capital financeiro passou a 

dominar o poder político quer porque este depende do seu financiamento quer 

porque aumentou o número de políticos que procuram enriquecer rapidamente 

participando no jogo dos investimentos especulativos.  

Neste contexto, a soberania dos Estados ficou refém do poder omnipresente do 

capital financeiro, representado pelas agências de rating, e as democracias 

fenecem pois os Governos eleitos obedecem, obrigados ou de livre vontade, aos 

ditames do capitalismo financeiro. 

 

Etapas de construção do capitalismo financeiro contemporâneo 

O capitalismo financeiro contemporâneo foi sendo construído em função das 

crises do sistema, num processo evolutivo caracterizado por ciclos 

económico/políticos. Cada ciclo inicia-se com políticas orientadas para dar 

resposta à crise antecedente e termina com uma nova crise, após um período 

maturação em que o sistema aparenta alguma sustentabilidade.  

Entre o fim da segunda guerra mundial e a situação actual, que consideramos 

ser de ditadura do capitalismo financeiro, podemos identificar quatro ciclos. A 

análise que a seguir se apresenta, relativamente a cada ciclo, está orientada no 

sentido de se pôr em evidência as principais decisões de ordem política e 

económica que foram determinantes para o processo de evolução do 

capitalismo industrial para o capitalismo financeiro.  

 

1.º Ciclo (1945-1973) 

Construção do domínio imperial dos EUA e crise de sobre acumulação do 

capital 

Este ciclo inicia-se com a afirmação da hegemonia política e económica dos EUA 

no sistema capitalista, consubstanciada pelo poder de liderança nas instituições 

financeiras internacionais e pelo papel do dólar no Sistema Monetário 

Internacional (SMI). Com efeito, ao contrário das Nações Unidas em que cada 

país tem um voto, o número de votos de cada país no FMI e no BIRD (Banco 
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Mundial) ficou subordinado às respectivas quotas de participação no capital 

dessas instituições. Consequentemente, em 1948, os EUA detinham 35% dos 

votos no FMI9 (BLOMBERG; BROZ, 2006). Simultaneamente o dólar foi escolhido 

como a divisa padrão ouro, facto que lhe permitiu tornar-se no principal meio 

de pagamentos internacionais e a Reserva Federal10 dos EUA passou a assumir o 

papel de banqueiro do mundo (GILPIN, 1987). 

Contudo, os EUA deparavam-se com um problema de sobre produção, devido 

sobretudo ao excesso de capacidade produtiva de armamento, que fez 

reaparecer o desemprego, a partir de 1948. Para obviar a esta situação o 

Governo dos EUA desenvolveu as seguintes políticas: Plano Marshall (1947-51) 

para a reconstrução da Europa, que permitiu criar um mercado para as 

exportações dos EUA; com o mesmo objectivo os EUA impuseram a criação do 

GATT (CHASE, 2006), que lhes permitiu passar a comercializar directamente com 

as colónias dos países europeus11; Guerra Fria. 

A Guerra Fria foi um dos principais instrumentos da política económica12 dos 

EUA. Com efeito, a pretexto da ameaça da URSS, os EUA desenvolveram uma 

poderosa indústria armamentista que lhes permitiu resolver, em parte, o 

problema da sobre produção e do desemprego, designadamente devido ao 

aumento das exportações de armas no quadro do rearmamento dos países 

membros da NATO. Outra vertente da Guerra Fria foi a multiplicação de bases 

americanas no estrangeiro que serviam, também, como destino de exportações 

americanas. Por outro lado, a pretexto de combater o avanço comunista, o 

Governo dos EUA integrou a estratégia de expansão das multinacionais 

americanas na sua política de defesa visando, designadamente, garantir o 

acesso e o controlo das matérias-primas e do petróleo, assim como expandir a 

ideologia da livre iniciativa através do reforço do multilateralismo e do 

crescimento económico dos países de economia de mercado (GILPIN, 1987). A 

Guerra da Coreia (1950-53) foi a expressão mais violenta dessa estratégia e 

permitiu relançar o crescimento económico da República Federal Alemã e do 

Japão (RATO, 1996).    

O mercado de euro-dólares foi outra consequência da Guerra Fria, embora não 

programada. Com efeito, este mercado teve origem num acordo estabelecido 

                                                           
9
 Em 1966 essa quota era de 25% e actualmente é de 17%. 

10
 Banco Central dos EUA, também designado Fed 

11
 O RU estava particularmente contra o GATT, pois com ele perdeu o monopólio do comércio com a 

Índia 
12

 Em 1952, o Plano Marshall foi substituído pelo Programa de Segurança Mútua 
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entre o Reino Unido e a URSS, no sentido da URSS poder ter uma conta em 

dólares na Banca inglesa. Esses dólares fugiam ao controlo da Reserva Federal 

dos EUA, tendo por isso uma cotação no mercado cambial, enquanto a cotação 

do dólar americano continuava a estar fixada nos termos estabelecidos pelos 

Acordos de Bretton Woods, ou seja, um dólar americano correspondia a 35 

onças de ouro. Posteriormente, as multinacionais americanas passaram 

também a recorrer ao mercado de euro-dólares.  

No final da década de cinquenta, a criação da CEE e da EFTA possibilitou o 

restabelecimento da convertibilidade directa das moedas europeias, pois, até 

então, a convertibilidade tinha de ser efectuada através do dólar. Esta mudança 

deu um forte impulso ao comércio multilateral e ao desenvolvimento do 

capitalismo industrial nos países capitalistas europeus, em que as 

multinacionais americanas tiveram um protagonismo determinante. Neste 

contexto, o mercado de euro-dólares floresceu e porque não estava sujeito a 

nenhum controlo começou a ser utilizado em operações de carácter 

especulativo.  

O desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa, mas também no Japão, 

teve um efeito negativo sobre as exportações americanas, facto que voltou a 

criar uma situação de sobre produção nos EUA, a partir de 1957. A crise daí 

decorrente foi uma das razões do desencadeamento da Guerra do Vietname, 

em 1963, como forma de relançar o processo de acumulação de capital 

produtivo através da indústria armamentista. Esta solução resultou, entre 1963 

e 1967. A partir daí, o investimento produtivo recomeçou a cair e, a partir de 

1968 a balança comercial dos EUA tornou-se negativa. Gerou-se, então, um 

clima de desconfiança em relação à solvência da economia americana e 

sobretudo em relação à capacidade dos EUA continuarem a poder assegurar a 

convertibilidade do dólar em ouro (BLOCK, 1977). Consequentemente, através 

do mercado de euro-dólares foi lançada uma forte especulação contra o dólar, 

entre 1968 e 1971. 

Face, à incapacidade efectiva de assegurar a convertibilidade do dólar em ouro, 

o Governo dos EUA decidiu unilateralmente, em 1971, acabar com essa 

exigência do Acordo de Bretton Woods. Esta decisão teve como objectivo 

permitir que o crescente défice externo americano continuasse a ser financiado 

pela exportação de dólares. Mas tal estratégia, só possível pela posição única 

dos EUA no SMI, potenciou o aumento incontrolado da liquidez internacional 
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tanto mais que a exportação de dólares alimentava o mercado de euro-dólares, 

ele próprio propulsor da expansão da liquidez internacional (MISHKIN, 1992). 

 

2.º Ciclo (1973- 1981) 

Agravamento da crise do SMI e do capitalismo industrial 

Este ciclo inicia-se com o 1.º choque petrolífero que, no contexto de sobre 

acumulação de capital produtivo existente na generalidade dos países 

capitalistas desenvolvidos, desencadeou um abrupto aumento das taxas de 

desemprego e de inflação com consequências nefastas sobre as balanças 

comerciais, levando esses países a um movimento de desvalorização cambial, 

facilitado pelo facto do sistema de paridades cambiais fixas de Bretton Woods 

ter sido objectivamente extinto pelo governo dos EUA, em 1971.  

Como resposta, o FMI propôs a criação do sistema de paridades flexíveis tendo 

como referencial uma divisa-padrão, a saber, o dólar. Este sistema foi aprovado 

em 1976 na Conferência do FMI, realizada na Jamaica, que consagrou o dólar 

como a moeda de transacções internacionais e estabeleceu que a paridade 

cambial de cada moeda em relação ao dólar era da responsabilidade das 

autoridades monetárias de cada país.  

A instituição do sistema de paridades flexíveis correspondeu, também, ao 

reconhecimento institucional do mercado cambial, até aí apenas existente no 

mercado desregulamentado dos petro-dólares13. O resultado foi o aumento das 

acções especulativas sobre as taxas de câmbio, obrigando os Bancos Centrais a 

intervenções permanentes no mercado cambial. Por exemplo, em 1977-78, a 

República Federal Alemã e o Japão intervieram nos mercados cambiais 

comprando massivamente dólares a fim de evitarem a sua desvalorização 

(KRUGMAN e OBSTFELD, 1992), pois isso constituiria uma ameaça à 

competitividade dos produtos alemães e japoneses e, subsequentemente, 

contribuiria para agravar a crise de sobre produção que era já manifesta nesses 

países. Por outro lado, as intervenções de sustentação da paridade do dólar 

desviavam fundos do investimento produtivo, facto que aliviava a crise de sobre 

produção. 

                                                           
13

 Este mercado sobrepôs-se ao mercado de euro-dólares  devido à transferência destes para os países 
da OPEP, como forma de pagamento do petróleo. 
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Contudo, como o dólar era a divisa padrão e portanto a taxa de câmbio entre as 

moedas europeias decorria da paridade de cada uma em relação ao dólar 

(paridade cruzada), a especulação cambial contra o dólar afectava as paridades 

cambiais entre as moedas europeias, facto que prejudicava o projecto de 

integração económica da CEE. 

Para neutralizar este dano colateral, em 1978, o Conselho Europeu aprovou a 

criação de um Sistema Monetário Europeu, constituído por uma unidade de 

conta europeia14 (ECU) que funcionava como uma paridade cruzada entre as 

moedas europeias, através da aplicação de um mecanismo de regulação das 

taxas de câmbio (mecanismo da serpente dentro do túnel) o qual visava garantir 

que a margem de flutuação do valor das taxas de câmbio entre as moedas 

europeias não ultrapassasse os 2,25%. A responsabilidade de regulação da 

paridade cambial ficou a cargo dos Bancos Centrais. 

Uma das características predominantes deste ciclo foi a expansão da liquidez 

internacional, ou seja, da quantidade de dinheiro disponível ou mobilizável, 

devido, fundamentalmente, aos excedentes financeiros da OPEP e ao mercado 

“livre” dos petro-dólares, por um lado, e ao endividamento15 dos países 

capitalistas e em particular dos EUA, pela posição ímpar do dólar na economia 

internacional.  

A conjugação da expansão de liquidez internacional com a situação de sobre 

acumulação de capital produtivo, nos países capitalistas desenvolvidos, levou a 

uma série de consequências que se auto-alimentavam, designadamente: crise 

de estagaflação16 e início do processo de desindustrialização nesses países, com 

deslocalizações para os países em vias de desenvolvimento; estas 

deslocalizações foram acompanhadas pelo endividamento dos países em vias de 

desenvolvimento, que se lançaram numa política de investimentos para a 

exportação; eclosão do investimento estrangeiro em carteira, ou seja, de títulos 

negociáveis. 

 

 

 

                                                           
14

 Unidade monetária sem curso legal, i.e. não directamente transaccionável 
15

 Não esquecer que o endividamento de qualquer agente pressupõe a atribuição de créditos pela Banca 
que se traduzem na criação de dinheiro. 
16

 Situação em que o aumento da inflação e do desemprego coexistem 
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3.º Ciclo (1981- 1991) 

Agravamento da crise do capitalismo industrial e afirmação do capitalismo 

financeiro 

Este é o ciclo da desregulamentação dos mercados, liderada por R. Reagan e M. 

Thatcher, que se traduziu na capitulação do poder político face ao poder 

económico protagonizado, em primeiro lugar, pelo capital financeiro. 

A política de desregulamentação obedeceu aos princípios neo-liberais da Escola 

de Chicago que defende a total liberalização dos mercados, por considerar que 

só “a mão invisível17” é garante da eficiência e do crescimento económico. No 

caso do mercado financeiro, a liberalização deveria garantir que a produção de 

oferta de dinheiro (através do crédito) corresponderia às necessidades da 

procura. Nesta perspectiva, os Bancos Centrais deviam cessar de controlar as 

condições para a atribuição de créditos e, subsequentemente, o aumento da 

massa monetária produzida pelo sistema bancário e financeiro.  

A partir daí, o investimento internacional em carteira de títulos disparou, em 

detrimento do investimento produtivo, num contexto de continuação da crise 

de sobre produção, sobretudo evidente no Reino Unido e nos EUA que sofreram 

uma queda acentuada de exportações. Para contrariar a depressão económica e 

social, interna, o governo dos EUA procedeu a um fortíssimo aumento dos 

investimentos em armamento e a Reserva Federal aumentou substancialmente 

a taxa de juro, a fim de favorecer o investimento estrangeiro em carteira, 

canalizado para o financiamento da indústria armamentista. Esta política 

obrigou os outros países capitalistas desenvolvidos a seguir a via da 

desregulamentação, com o objectivo de travar a fuga de capitais para os EUA, 

entretanto facilitada pela revolução tecnológica nas áreas da informática e das 

telecomunicações (ARMSTRONG, GLYN e HARRINSON, 1991). 

Contudo, a partir de 1985 os EUA passaram a devedores líquidos internacionais, 

tornando evidente a sobrevalorização da cotação do dólar que decorria da 

política dos EUA de atracção do capital estrangeiro. Como o endividamento dos 

EUA aumentava na mesma proporção a liquidez internacional, o que provocava 

uma forte pressão inflacionista, os países do G-518 acordaram uma série de 

                                                           
17

 Esta expressão foi criada por Adam Smith e significa que em situação de mercado livre, i.e. sem 
intervenção do poder político, cada indivíduo ao procurar realizar o seu bem-estar é conduzido por uma 
mão invisível que o leva a promover o bem-estar geral. Esta mão invisível é a mão de Deus (BORRMANN, 
2010).  
18

 EUA, Japão, RFA, RU e França 
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acções concertadas19 para se conseguir desvalorizar o dólar no mercado 

cambial. Com esse acordo, a paridade do dólar passou a ser da responsabilidade 

conjunta do G-5, mas os objectivos propostos de relançamento do investimento 

produtivo não foram atingidos.   

Entretanto, nos países em vias de desenvolvimento, sobretudo da América 

Latina, as políticas de industrialização para as exportações, financiadas pelo 

recurso a empréstimos junto da banca internacional, falharam, dando origem à 

crise de endividamento. Esta crise foi agravada pelas políticas impostas pelo 

FMI, criando situações dramáticas no âmbito social e aumentando a situação de 

sobre produção dos próprios países desenvolvidos, pela perda de mercados. 

Simultaneamente, as dívidas contribuíram para alimentar o mercado 

internacional de titularização das economias20, fazendo crescer a importância e 

o peso do capital financeiro.  

No final do ciclo, o sector financeiro era já o principal motor da economia dos 

países capitalistas desenvolvidos, contribuindo para o processo de 

desindustrialização, através de práticas fraudulentas21 de aquisição e de fusão 

de empresas e de políticas agressivas na concessão de créditos a empresas. 

Gerou-se, assim, uma hipertrofia do sector financeiro que, sedento de um lucro 

fácil, se lança num frenesim especulativo. Surgem, então, os Junk bonds (títulos 

podres) que engendram bolhas especulativas com as inevitáveis falências e 

bancarrotas. Nos EUA, os mais célebres ocorreram em 1988-9 e foram o crash 

da Bolsa de Nova Iorque, do imobiliário e das Caixas de Poupança.  

Contudo, o ciclo terminou com uma vitória do sistema capitalista. O fim da URSS 

e o desmantelamento do bloco socialista abriu a possibilidade de expansão do 

capitalismo para essa gigantesca e rica zona geográfica. Com isso e com o 

desenvolvimento das zonas especiais na República Popular da China, o sistema 

capitalista internacional conheceu um novo fôlego.  

 

 

 

 

                                                           
19

 Acordo de Plaza, 1985 
20

 Hoje titularização das dívidas soberanas 
21

 Genericamente designadas por OPA hostis e que provocaram desemprego em massa 
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4.º Ciclo (1992-2001) 

Construção do poder hegemónico do capitalismo financeiro 

Este ciclo inicia-se com uma aparente ofensiva da CEE face ao domínio imperial 

dos EUA, consubstanciada no Tratado de Maastricht (1992) que instituiu a 

União Europeia e estabeleceu a calendarização para a concretização da União 

Económica e Monetária (UEM. A designação de ofensiva prende-se com o facto 

da UEM incluir a criação de uma moeda única (Euro), com o objectivo de libertar 

a Europa do jugo do dólar. Por outro lado, a instituição da União Europeia visava 

o desenvolvimento de um espaço económico e político capaz de ombrear com 

os EUA na partilha de zonas de influência. Quanto ao qualificativo de aparente 

justifica-se pelo reforço da teia de compromissos da União Europeia para com 

os EUA e, mais em particular, pela interligação de interesses do capitalismo 

financeiro dos dois lados do Atlântico. 

No que concerne o reforço da teia de compromissos, o exemplo mais flagrante 

foi a imposição do ingresso na NATO aos ex- países socialistas como condição 

prévia para integrarem a União Europeia. Quanto à interligação de interesses do 

capitalismo financeiro comprova-se pela liberalização da circulação e das 

transacções do capital financeiro na União Europeia, a partir de 1993, e pelos 

critérios de convergência (critérios de Maastricht) para a moeda única, 

centrados unicamente na perspectiva financeira22 e que, por isso, contribuirão 

para o processo de desindustrialização europeia, aumento do desemprego 

sobretudo estrutural, diminuição dos salários, pelo menos em termos reais, e 

crescente endividamento das famílias e outros agentes económicos.  

No plano internacional, a criação da OMC em 1994, constituiu a tradução no 

plano jurídico/político da estratégia de integração oligopolística das 

multinacionais, facilitada pelas novas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC). Neste contexto a total liberalização da circulação de mercadorias, serviços 

e capitais acelerou o processo de deslocalizações de segmentos de produção e a 

criação de “off-shores” que propulsionou o desenvolvimento da economia de 

casino, ou seja, do capitalismo financeiro especulativo que esvazia a capacidade 

de intervenção dos governos.  

Na realidade, os governos dos países capitalistas começaram por abdicar de 

controlar o desenvolvimento da economia de casino mas acabaram por se 

converter em arautos de defesa da mesma, como consequência de um processo 

                                                           
22

 Estabilidade de preços, limites severos ao défice e à dívida pública 
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de interpenetração do poder económico com o poder político, expandindo 

conivências e corrupções.  

Na economia de casino o capitalismo financeiro assume o controlo das grandes 

empresas através da manipulação orquestrada da cotação das acções nos 

mercados bolsistas. Tais práticas estimulam a reengenharia financeira, facto que 

contribuiu para a crescente desconexão entre economia real e economia virtual. 

Por sua vez, esta é alimentada pelo desenvolvimento do mercado de produtos 

financeiros de todo o tipo, mercado de futuros, de sawps e de derivados que 

atingem o paradoxo com a criação, a partir do nada, de junk bonds i.e títulos 

que valem lixo.  

Neste contexto, empresas, Estados e famílias tornam-se dependentes de um 

círculo vicioso, criado e propulsionado pelas instituições financeiras, que 

consiste na concessão de créditos àqueles actores, endividando-os, e na 

transformação dos títulos de dívida em produtos financeiros, os quais passam a 

ser a principal forma de investimento, sobrepondo-se dramaticamente aos 

investimentos em capital físico, em capital humano e em capital tecnológico.  

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC), 

designadamente da web, foi um factor fundamental para a hegemonia do 

capitalismo financeiro por potenciar que os fluxos imateriais de transacções 

monetárias e financeiras se desloquem à velocidade da luz. Assim, sem controlo 

político, o multiplicador monetário conduziu à hipertrofia explosiva do volume 

de capitais sem qualquer correspondência com a esfera produtiva, ou seja, com 

a economia real. A título de exemplo, podemos referir que, em 1992, só 1% das 

transacções em divisas corresponderam a transacções comerciais (HALLWOOD e 

MACDONALD, 1994). Em 1999, o estoque mundial de capital financeiro 

representava 315 % do PIB mundial, em termos nominais (MCKINSEY, 2003).  

Esta é a causa primeira das bolhas especulativas e das subsequentes crises 

financeiras que arrastaram para o abismo as economias de países emergentes, 

na década de noventa, designadamente, Brasil, México e outros países da 

América Latina (1994-95), os chamados tigres asiáticos, Indonésia, Tailândia, 

Filipinas, Coreia do Sul (1997), Rússia (1998). 

Algumas dessas crises assumiram características de tipo cambial, pondo em 

relevo a dependência das economias emergentes relativamente ao dólar. 

Contudo, na década de noventa, alguns países capitalistas desenvolvidos 

também vivenciaram crises financeiras associadas a factores de risco cambial, 
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como foi o caso do Reino Unido e da Alemanha (1991-92) e da Austrália (1993-

95). Assim, a criação da zona euro, em 1999, foi apresentada como solução para 

evitar esse tipo de crises. 

 

Fase actual  

Crise do modelo de crescimento por endividamento e ditadura do capitalismo 

financeiro 

A construção da hegemonia do capitalismo financeiro sobre a economia real 

(produção de bens e serviços, transacções comerciais, investimentos 

produtivos, investimentos em recursos humanos, em bem estar social, em 

ciência e tecnologia) conduziu à subordinação de todos os agentes económicos 

e políticos aos interesses do capitalismo financeiro, através do endividamento. 

Neste processo as políticas monetárias, fiscais e salariais dos Governos 

assumiram um papel determinante. Com efeito, ao abdicarem do exercício do 

poder soberano de criação de dinheiro em favor da obtenção de liquidez 

monetária através do crédito bancário, os Governos abriram a porta à produção 

desregulamentada de excedentes monetários que alimentaram o 

endividamento colectivo, propulsor de novos excedentes monetários. 

Simultaneamente, o volume crescente e incontrolado desses excedentes 

criaram uma permanente ameaça inflacionista combatida através de políticas 

orçamentais e salariais restritivas. Neste contexto, o crédito bancário substituiu-

se ao aumento de salários, conduzindo ao endividamento das famílias mas, 

também, das empresas que precisavam de recorrer ao crédito bancário para 

suportar o crédito ao consumo. Por outro lado, a inoperância dos Governos na 

taxação dos lucros financeiros fez pesar toda a carga fiscal sobre os rendimentos 

do trabalho e das pequenas e médias empresas que não integram o sistema 

capitalista financeiro. Assim, apesar das políticas orçamentais restritivas, as 

receitas fiscais tornaram-se insuficientes para fazer face à despesa pública, 

obrigando os Governos e outros agentes públicos a recorrerem 

permanentemente ao crédito bancário.  

Foi este modelo de crescimento pelo endividamento, nos países capitalistas 

desenvolvidos, que entrou em colapso após a bolha do crédito hipotecário 

sobre imóveis ter rebentado nos EUA, em 2008. No entanto, não foi esta a 

primeira vez que a economia dos países capitalistas desenvolvidos sofria uma 

crise decorrente do rebentamento de bolhas especulativas, as quais acabaram 
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por ser neutralizadas pela acção concertada dos Bancos Centrais e banca 

privada. Além disso, segundo Krugman (ALVES, 2010) o fim da bolha 

especulativa teria apenas implicado uma perda de 1 mil milhões de dólares aos 

investidores. Então, porquê esta crise acabou assumindo proporções nunca 

antes vistas? A resposta encontra-se na política imposta pela ditadura do 

capitalismo financeiro, em articulação com o interesse dos monopólios do 

capital industrial em ultrapassar a crise de sobreacumulação. 

A conjugação desses interesses está plasmada no actual dualismo 

complementar do capitalismo internacional, em que coexistem dois grandes 

blocos económicos, a saber, os novos países industrializados (NIC) e os 

chamados países capitalistas desenvolvidos. O primeiro grupo, liderado pela 

China tem um modelo de desenvolvimento sustentado pelas exportações (na 

China as exportações representam 40% do seu PIB) e apresenta elevadas taxas 

de investimento produtivo que garantem elevadas taxas de rendimento ao 

capital industrial. Estes países não entraram ainda em situação de 

sobreacumulação de capital produtivo. Pelo contrário, no segundo grupo de 

países a crise de sobreacumulação arrasta-se desde os finais da década de 

sessenta do séc. XX. Foi esta situação que desembocou no modelo de 

crescimento pelo endividamento, sustentado em parte pelos excedentes das 

balanças de pagamentos dos países do primeiro grupo mas, sobretudo, pela 

espiral de produção de dinheiro através do crédito e da especulação 

completamente a descoberto e sem controlo. 

A crise do imobiliário e as investigações, que se seguiram para proceder à 

avaliação do capital necessário para estancar a crise, puseram a nu a existência 

dos bancos-sombra, ou seja, a criação pelo sistema financeiro institucional de 

um sistema financeiro paralelo e subterrâneo23 (KRUGMAN, 2009). Através 

deste sistema multiplicaram-se os esquemas de investimentos especulativos 

que rapidamente atingiram biliões24 de dólares e que, ao serem afectados pela 

crise do imobiliário devido à intrincada rede dos investimentos em derivados 

estabelecida entre os dois sistemas financeiros (o institucional e o paralelo), 

entraram em colapso e desencadearam a crise financeira actual. Segundo 

estimativas recentes25, em 2009, as perdas registadas pelos bancos-sombra 

atingiram 62 biliões de dólares, correspondendo a 114% do PIB mundial. 

                                                           
23

 Em Portugal foi esse o caso do BPN 
24

 Bilião: 1 milhão de milhões 
25

 Eric Laurent, Voyage au cours de la finance, entrevista a Bakchich.tv, 
http://leweb2zero.tv/video/rikiai_264b01e8cbe439d  
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Põe-se, então, uma segunda questão: como foi possível e como continua a ser 

possível manter o embuste da inevitabilidade dos Estados assumirem as dívidas 

colossais provocadas pela falência de um sistema financeiro que operou à 

margem da lei e em que 95% do montante global das aplicações 

corresponderam a operações especulativas? Foi possível pelo conluio entre os 

grandes banqueiros e os governos. No caso dos EUA, este conluio está patente 

na promiscuidade entre Governo e dirigentes da Goldman Sachs: Robert Rubin e 

Lawrence Summers, Secretários do Tesouro de Bill Clinton foram previamente 

altos dirigentes e consultores do Goldman Sach; ambos tiveram um papel 

crucial na desregulamentação da comercialização de derivados. Lawrence 

Summers foi, também, nomeado Director do Conselho Económico Nacional dos 

EUA pelo Presidente Obama; Henry Paulson, igualmente alto dirigente da 

Goldman Sach, foi Secretário de Estado do Tesouro de George Bush filho, tendo 

sido o responsável pelo plano de resgate da Banca, em 2008.  

O conluio ou a subserviência do poder político ao capital financeiro demonstra 

que estamos numa situação de ditadura do capital financeiro que, ciente da sua 

omnipotência e total impunidade, continua a recolher os lucros escandalosos e 

imorais das suas práticas especulativas ao mesmo tempo que impõe políticas de 

destruição do aparelho produtivo, socialmente devastadoras. Por sua vez, o 

capitalismo industrial aceita essas políticas porque aposta nas economias 

emergentes, onde as taxas de retorno do investimento e as potencialidades do 

aumento do consumo são extremamente elevadas. Consequentemente, os 

cidadãos dos países capitalistas ditos desenvolvidos, quer sejam trabalhadores 

ou consumidores, tornaram-se peças descartáveis. 

Estamos, portanto, sob o regime de uma verdadeira ditadura do capitalismo 

financeiro em que os Governos assumem o financiamento dos seus desmandos 

e crimes económicos, incorporando as perdas do sistema financeiro nas dívidas 

soberanas e praticando uma política de extorsão e de desapossamento dos 

cidadãos, designadamente, através dos impostos, dos cortes salariais, de 

penhoras, da alienação de empresas e bens públicos e do empobrecimento dos 

cidadãos26.  

 

                                                           
26

 Um dado revelador da extorsão pelo empobrecimento é a proliferação de lojas que compram jóias e o 
subsequente extraordinário aumento das exportações de ouro, pedras preciosas e outros metais 
preciosos registado de Março a Maio de 2012 (356 milhões de euros contra 6,9 durante todo o ano de 
2007), conforme noticiado pelo Avante de 19/7/2012. 
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O caso Europeu ou como o Euro se tornou num instrumento do 

capitalismo financeiro 

Foi em 1989, com a aprovação do Plano Delors para a criação da União 

Económica Monetária (UEM) que se iniciou o processo para a criação do Euro, 

inicialmente com o desiderato de libertação da economia europeia do jugo do 

dólar e, por conseguinte, da política monetária dos EUA. 

Contudo, este projecto foi também influenciado pela luta dentro da União 

Europeia pela hegemonia económica, fruto da tentativa dos países dominantes 

em conseguir ultrapassar a persistente crise de sobreacumulação. Nessa luta, a 

reunificação alemã alterou o equilíbrio de forças em seu favor, permitindo-lhe 

impor as regras de funcionamento do BCE e a subsequente política monetária 

europeia, incluindo a subordinação dos Bancos Centrais nacionais às 

orientações do BCE, assim como as taxas de conversão, das moedas nacionais 

em euros, que lhe foram altamente favoráveis.  

Consequentemente, o Euro tornou-se num instrumento de empobrecimento 

das outras economias europeias, sobretudo as mais frágeis, que ficaram 

penalizadas em termos de vantagens comparativas no comércio internacional, 

em geral, e nas transacções com a Alemanha, em particular. Como resultado, 

esses países passaram a ter de contrair dívidas para fazer face aos crescentes 

défices comerciais, com a agravante de terem de implementar políticas 

económicas restritivas e recessivas por não cumprirem os critérios de 

Maastricht.  

Neste jogo sem fronteiras, o capitalismo financeiro assumiu as rédeas do 

comando ao endividar entidades públicas e privadas e ao gozar de privilégios 

excepcionais junto do BCE. Com efeito, o artigo 101 Tratado da União Europeia 

“proíbe ao BCE e aos Bancos Centrais Nacionais dos Estados-membros a 

concessão de créditos sob a forma de descobertos ou sob qualquer outra forma 

em benefício de instituições, órgãos ou organismos da União, governos centrais, 

autoridades regionais, locais ou outras autoridades públicas”, pelo que estas 

entidades públicas têm de recorrer à Banca privada, a taxas de juro usurárias, 

enquanto o BCE financia Banca privada a taxas de juro reais negativas27. Mais, 

para garantir a total subordinação do BCE à Banca privada, o artigo 107 do 

                                                           
27

 Actualmente, as taxas de juro nominais praticadas pelo BCE estão próximas de zero, pelo que as taxas 
reais, ou seja as nominais corrigidas pela inflação, são negativas. 
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mesmo Tratado, dispõe: “ No exercício dos poderes e no cumprimento das 

atribuições e deveres que lhes são conferidos pelo presente tratado, o BCE, os 

Bancos Centrais Nacionais ou qualquer membro dos respectivos órgãos de 

decisão não podem solicitar ou receber instruções das instituições, órgãos ou 

organismos da União, dos governos dos Estados- membros ou de qualquer 

outra entidade”. 

Desta forma legalizou-se um sistema que institucionaliza um círculo vicioso de 

endividamento e de empobrecimento dos Estados-membros objecto de 

programas de reajuste, pelo não cumprimento dos critérios de Maastricht. Com 

efeito, estes Estados, submergidos pelas dívidas soberanas em que a parte mais 

substancial foi originada por aplicações especulativas privadas, são obrigados a 

recorrer a novos empréstimos da Banca privada financiada pelo BCE e, 

simultaneamente, a aplicar políticas ditas de austeridade mas, que na realidade, 

são políticas que conduzem ao empobrecimento dos Estados e da grande 

maioria dos seus cidadãos. Assim, enquanto a Banca privada aufere de elevados 

rendimentos, resultantes dos diferenciais das taxas de juro, sem correr riscos 

porque em última análise as suas eventuais perdas serão incorporadas nas 

dívidas soberanas, o empobrecimento dos Estados impede-os de gerar a riqueza 

necessária para se libertarem do jugo da dívida.  

 

A destruição do projecto europeu e a complexificação da luta de classes 

A resultante deste jogo viciado, em que haverá sempre e apenas um ganhador, 

está a ser a destruição dos Direitos Humanos Fundamentais que estão inscritos 

nas Constituições dos Estados-membros, no próprio projecto da Constituição 

Europeia e no direito internacional consignado pelas Nações Unidas. 

Perante esta realidade, assiste-se a uma crescente tomada de consciência de 

que, para além das populações, o projecto de União Europeia soçobrará. Neste 

âmbito, é importante realçar que as políticas emblemáticas da União visando 

reforçar a coesão entre os povos europeus e a construção de uma identidade 

europeia contam-se entre as vítimas da austeridade. Tal é o caso da cultura, da 

igualdade de oportunidades, da igualdade de género, do envelhecimento activo 

e da solidariedade inter-geracional, do ambiente, do investimento em capital 

humano, do desenvolvimento científico, do combate à exclusão social sob todas 

as suas formas. 
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Derrotar o capitalismo financeiro é, pois, uma questão de sobrevivência 

civilizacional que conduzirá, seguramente, a diversas formas de luta porque 

envolverá grupos de diferentes classes sociais e com culturas e perspectivas de 

futuro, também, diferenciadas. Tal facto complexifica a luta de classes, 

facilitando a manipulação do sistema dominante na tentativa de lançar uns 

grupos contra os outros: os empregados contra os desempregados, os que 

pagam impostos contra os que recebem subsídios, os activos contra os 

reformados, os jovens contra os idosos, os que ainda conseguem aceder aos 

serviços públicos de saúde, de educação e de justiça contra os que não 

conseguem e por aí fora.  

Há, no entanto, algo que os une a todos: é a extorsão de que são objecto, 

embora em níveis e graus diferenciados, porque depois do modelo de 

crescimento pelo endividamento, o capitalismo financeiro instituiu o sistema do 

enriquecimento de uns poucos pela extorsão da maioria. 
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