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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar, sob uma perspectiva marxista, os fatores que
levaram à crise do dólar,  que teve como consequência a revogação do acordo de Bretton
Woods.  A  presente  pesquisa  procura  não  apenas  apresentar  os  fatores  objetivos  que
contribuíram para a crise e para o aumento exponencial da atividade financeira: retorno da
concorrência no mercado mundial e as políticas de liberalização e desregulamentação, mas
principalmente  apresentar  uma  análise  sob  a  perspectiva  da  obra  de  Xabier  Arrizabalo
Montoro. Após o fim da segunda guerra mundial, uma série de acordos imperialistas, políticos
e econômicos, foram firmados a fim de reconstruir os países europeus, reerguer o mercado
mundial e bloquear a onda revolucionária que tomava a Europa em vista da destruição das
economias. Com a recuperação das economias europeias e japonesa, forma-se um mercado de
eurodólares, inicia-se um período de crescentes déficits no balanço de pagamentos americano
e ataques especulativos ao dólar. Com o fim da paridade fixa ouro-dólar, o dólar se torna uma
moeda de padrão internacional, sem lastro. Com o fim do lastro em ouro e as políticas de
liberalização  e  desregulamentação,  abre-se  um  caminho  para  o  aumento  vertiginoso  da
atividade  financeira.  Na perspectiva  apresentada,  as  crises  do  capitalismo  não podem ser
analisadas fora do contexto da lógica de acumulação capitalista, que impõe limites históricos
ao desenvolvimento do sistema. O primeiro capítulo se dedica à uma introdução do tema. O
segundo capítulo discute os fatores que levaram à crise do dólar,  passando por um breve
histórico dos sistemas monetários internacionais, a concepção marxista da moeda e a trama de
acordos para a reconstrução europeia. O terceiro capítulo discute a lei da queda tendencial da
taxa  de  lucro,  a  mundialização  das  finanças,  a  financeirização  e  os  limites  históricos  do
sistema capitalista.

Palavras-chave: Bretton Woods. Desregulamentação. Marxismo.



ABSTRACT

This paper aims to analyze, from a Marxist perspective, the factors that led to the dollar crisis,
which resulted in the repeal of the Bretton Woods agreement. This research seeks not only to
present the objective factors that contributed to the crisis and to the exponential increase of
financial  activity:  return  of  competition  in  the  world  market  and  liberalization  and
deregulation  policies,  but  mainly  to  present  an  analysis  from  the  perspective  of  Xabier
Montoro’s work. After the end of World War II, a series of political and economic agreements
were signed in order to rebuild European countries, rebuild the world market and block the
revolutionary  wave  facing  Europe  in  the  face  of  the  destruction  of  economies.  With  the
recovery of the European and Japanese economies, a Eurodollar market is formed, a period of
growing US balance of payments deficits and speculative attacks on the dollar begins. With
the end of the fixed gold-dollar parity, the dollar becomes an international standard currency,
without  ballast.  With  the  end  of  the  gold  ballast  and  the  policies  of  liberalization  and
deregulation, a path is opened for the sharp increase in financial activity. In this perspective,
the  crises  of  capitalism cannot  be  analyzed  outside  the  context  of  the  logic  of  capitalist
accumulation, which imposes historical limits on the development of the system. The first
chapter is devoted to an introduction to the theme. The second chapter discusses the factors
that led to the dollar crisis, going through a brief history of international monetary systems,
the  Marxist  conception  of  the  currency  and  the  plot  of  agreements  for  European
reconstruction. The third chapter discusses the law of the downward trend in the rate of profit,
the globalization  of finance,  the financialization,  and the historical  limits  of  the capitalist
system.

Keywords: Bretton Woods. Deregulation. Marxism.
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1  INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi escrito em um período de grandes conflitos sociais no Brasil,

na América Latina e no mundo. O ano de 2019, 11 anos após a crise do subprime, convive

com guerras, ofensivas conservadoras e ondas de manifestações massivas em inúmeros países

do  mundo.  O  primeiro  ano  do  governo  Bolsonaro  enfrenta  grandes  manifestações  de

estudantes e trabalhadores da educação, contra os cortes no orçamento das universidades e o

projeto “Future-se”.  O país  ainda passou por uma greve geral  dos  trabalhadores  contra o

projeto de Reforma da Previdência, aprovado pelo parlamento. Na América Latina, grandes

manifestações  no  Equador,  contra  as  medidas  do  FMI,  aplicadas  pelo  presidente  Lênin

Moreno, levaram o governo a mudar a capital de sua sede para Guaiaquil. O governo chileno

também decretou Estado de emergência por conta de violentas manifestações em Santiago,

contra  o aumento  do bilhete  de  metrô.  Na França,  o  movimento  dos  coletes  amarelos  se

massifica e se espalha pela Europa, como uma onda de manifestações contra as políticas de

Emmanuel  Macron,  de  aumentos  de  taxação,  reformas  sociais  e  fiscais.  Na  Espanha,  o

movimento separatista da Catalunha também cria profundas tensões. A prisão de líderes do

movimento separatista catalão leva à massivos protestos em Barcelona. Na Argélia, milhões

vão às ruas todas as sextas-feiras protestar contra o regime militar instalado no país há vinte

anos.  Em  Hong  Kong,  protestos  massivos  com  protagonismo  de  estudantes  reivindicam

reformas democráticas. 

Porque  no  século  XXI,  ainda  convivemos  cotidianamente  com  violentas

guerras e massivas manifestações nos países contra governos? A destruição das condições de

vida, o desemprego e a fome, ainda são situações que assolam a humanidade ao passo que se

desenvolve  o  sistema capitalista,  internacionaliza-se o  capital  e  evolui  as  tecnologias.  Os

últimos anos registraram um aumento da concentração de renda e da desigualdade social no

Brasil e em vários países do mundo1. Nos Estados Unidos e na Europa, há uma piora das

condições de vida e aumento do número de pessoas em situação de pobreza2.  O presente

trabalho  pretende,  através  da  análise  da  crise  do  dólar  e  da  mundialização  financeira,

1  GLOBO,  O.  Aumento  da desigualdade social  põe crescimento  global  em risco.  2019.

Disponível  em:  <https://oglobo.globo.com/economia/aumento-da-desigualdade-social-poe-crescimento-global-
em-risco-23401838>. Acesso em: 05 nov. 2019.

2  UOL.  Desigualdades  crescem  no  mundo,  especialmente  nos  Estados  Unidos.  2017.

Dispível  em:  on<https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2017/12/14/desigualdades-crescem-no-mundo-
especialmente-nos-estados-unidos.htm>. Acesso em: 05 nov. 2019.
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expressões  da  crise  capitalista,  compreender  a  trajetória  do  desenvolvimento  do  sistema

capitalista, suas contradições e limitações históricas. 

Através do debate sobre os fatores que levaram ao colapso do sistema de Bretton

Woods e ao aprofundamento da mundialização das finanças, este trabalho também se propõe

a apresentar  uma outra  perspectiva  marxista,  acerca  das  crises  e  do  caráter  da  lógica  de

acumulação capitalista. 

Tendo como objetivo geral, a análise sob uma perspectiva marxista dos fatores que

levaram ao fim do sistema monetário internacional acordado em Bretton Woods - regime de

paridade  fixa  entre  o  dólar  e  o  ouro  -.  Este  trabalho  também  pretende  abordar  as

consequências  do  colapso  desse  sistema  para  a  economia  mundial  e  a  nova  etapa  de

mundialização financeira.

E como objetivos específicos, compreender os fatores que levaram à crise do dólar e

ao consequente decreto do fim do regime de paridade fixa ouro-dólar. 

 Analisar os fatores que levaram os países ao acordo de Bretton Woods;

 Analisar as consequências do sistema de Bretton Woods e o período pós-guerra

no contexto do sistema capitalista e seus limites históricos;

 Analisar a influência dos acordos imperialistas na reconstrução européia;

 Compreender os fatores que levaram à crise do dólar;

 Analisar  o  aprofundamento  da  mundialização  das  finanças  após  a  crise  do

dólar, no contexto do desenvolvimento capitalista.

O trabalho  é  dividido  em três  capítulos:  O primeiro  capítulo  é  dedicado  à

introdução, o segundo capítulo trata dos fatores que levaram ao fim da paridade fixa ouro-

dólar, estabelecido como parte do acordo de Bretton Woods em 1944. Nessa parte, o trabalho

discute um breve histórico dos sistemas monetários internacionais, a concepção marxista da

moeda, e a série de acordos imperialistas que levaram à reconstrução do mercado europeu,

bem como os  ataques  especulativos  ao  dólar.  O terceiro  capítulo  trata  da  mundialização

financeira, o crescimento da mundialização das finanças, as políticas de desregulamentação e

liberalização e a financeirização, como consequências para a economia mundial a partir do

fim do padrão ouro-dólar, e, em seguida, a conclusão. 
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2 O FIM DA PARIDADE FIXA OURO-DÓLAR

O presente capítulo pretende discutir os fatores que levaram à crise do dólar e ao fim

da paridade fixa entre o ouro e o dólar. A discussão consiste na análise dos 25 anos após a

segunda  guerra  mundial,  um  período  marcado  pela  recuperação,  crise,  revolução  e

contrarrevolução nos países do mundo. A análise será iniciada com um breve histórico sobre

os padrões monetários, e um breve estudo sobre a concepção marxista da moeda, necessário

para compreender as crises monetárias e o que elas significam no quadro do desenvolvimento

histórico do sistema capitalista.

A crise do dólar, em 1971, que culmina no fim da paridade fixa ouro-dólar significa a

expressão de uma nova crise do sistema capitalista, vinte e cinco anos após o fim da segunda

guerra mundial. O acordo de Bretton Woods, em 1944, tem toda a sua importância, fazendo

parte de uma série de acordos com o objetivo de estabelecer uma nova ordem mundial no pós-

guerra. No entanto, o estabelecimento dessa nova ordem se depara com as reações de um

movimento operário cada vez mais fortalecido desde fins do século XIX.

A reconstrução dos Estados no pós-guerra era necessária ao restabelecimento de um

mercado mundial, onde os países, em especial os EUA, de dominância política econômica e

militar  inquestionável,  pudessem  exercer  sua  supremacia  industrial  e  mercantil.  A

reconstrução também era necessária para bloquear a onda de movimentos revolucionários que

tomava os países da Europa, em decorrência da situação caótica em que se encontravam os

Estados no pós-guerra.

Para a reconstrução europeia, foram necessários estabelecidos uma série de acordos,

tanto  econômicos,  necessários  à  reconstrução  de  um mercado  mundial,  quanto  políticos,

necessários ao estabelecimento de uma nova ordem e ao bloqueio da reação operária que

tomava o continente europeu e confrontava governos em vários países, disseminando o “medo

do comunismo” principalmente entre governos americano e britânico, de Truman e Churchill

respectivamente.

A conferência de Bretton Woods em 1944, reuniu delegados de centenas de países

para discutir e adotar medidas que dariam rumo às relações políticas e econômicas nos anos

seguintes. Entre as importantes medidas tomadas nessa conferência, foi a criação do FMI -

Fundo Monetário Internacional, a criação do BIRD - Banco Internacional da Reconstrução e

do Desenvolvimento, e ainda um sistema monetário internacional baseado no dólar, o padrão

monetário  ouro-dólar,  padrão  esse  que  oficializou  o  dólar  como  meio  de  pagamento
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internacional,  com a reserva federal americana se comprometendo a converter o dólar em

ouro.

Os Estados Unidos, durante mais de vinte anos se beneficiou desse sistema. O padrão

ouro-dólar permitia aos EUA manter sua moeda valorizada, vendendo ouro caro e comprando

barato. A valorização da moeda americana sustentou a crescente acumulação de capital nos

anos seguintes.

No  entanto,  esse  sistema  entraria  em  colapso  vinte  e  cinco  anos  depois.  Com  a

reconstrução dos estados europeus,  e o aumento da concorrência no mercado mundial,  as

exportações  americanas  entraram em declínio.  O dólar  passou a sofrer crescentes  ataques

especulativos, a perda de dólares se dava principalmente em detrimento do Yene e do Marco

alemão, em decorrência da grande recuperação do Japão e da Alemanha. O padrão monetário

imposto pelos americanos em Bretton Woods se tornava, então, insustentável. O que gerou

anos de crescente acumulação de capital aos EUA, se tornava agora uma armadilha. Foi em

1971 que Richard  Nixon decretava  o fim desse padrão monetário,  tornando o dólar  uma

moeda de curso forçado.

2.1 BREVE HISTÓRICO DOS SISTEMAS MONETÁRIOS INTERNACIONAIS

Ao longo dos séculos, foram muitas as tentativas de estabelecer um padrão monetário

internacional,  como  forma  de  facilitar  o  fluxo  comercial  entre  países  e  garantir  uma

estabilidade monetária. Para Eichengreen, nem sempre os sistemas monetários internacionais

foram estabelecidos através de acordo entre os países, como foi o de Bretton Woods. O autor

escreve:

Muitos leitores imaginarão que um sistema monetário internacional é um conjunto
de acordos firmados por autoridades e especialistas, e negociados em conferências
de  cúpula.  Os  acordos  de  Bretton  Woods  para  administrar  taxas  de  câmbio  e
balanços de pagamentos, que resultaram de encontros de alto nível no Hotel Mount
Washington em Bretton Woods, New Hampshire, em 1944, poderiam ser tomados
como um exemplo perfeito desse tipo de processo. Na verdade, acordos monetários
estabelecidos  por  negociação  internacional  são  exceções,  e  não  regra.  Mais
frequentemente, tais arranjos surgiram espontaneamente como resultado de decisões
individuais de países condicionados pelas decisões anteriores  de seus vizinhos e,
mais frequentemente ainda, por herança histórica. (EICHENGREEN, 2012, p. 29).
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Os  padrões  monetários,  em  especial,  o  padrão  ouro  clássico,  surgiu  de  forma

espontânea e unilateral, a partir de uma adoção da Grã-Bretanha. A ascensão do país à posição

de maior potência na indústria e no comércio, levou os outros países, que mantinham relações

comerciais com os britânicos, a adotarem também o padrão ouro. Como explica Eichengreen

(2012, p. 29), o ouro foi adotado como padrão monetário na Grã-Bretanha por “acidente”,

quando Isaac Newton fixou um preço em ouro para a prata extremamente baixo, fazendo com

que quase toda a prata desaparecesse de circulação.

As relações comerciais e financeiras entre os países e as especulações sobre a moeda,

tornavam a estabilidade monetária uma tarefa difícil. Em 1862, a Itália emitia moedas de prata

com grau de pureza de 83,5%. A moeda francesa, no entanto, nesse mesmo período tinha grau

de pureza de 90%, o que fez com que as pessoas passassem a entesourar a moeda francesa e

usar o dinheiro italiano em suas transações. Essa prática fez com que a França fosse inundada

com dinheiro italiano, obrigando os países a chegarem a um acordo. Em 1865 nascia a União

Monetária Latina, em que Bélgica, França, Itália, Suíça e Grécia passaram a adotar o grau de

pureza de suas moedas de 83,5% (EICHENGREEN, 2012, p. 40).

No século XIX, a maioria dos países tinham a prata como moeda, ou praticavam o

padrão bimetálico. O ouro unicamente como padrão monetário era utilizado apenas pela Grã-

Bretanha. Com a chamada “Revolução Industrial”, a cunhagem da moeda é facilitada pela

máquina a vapor,  tornando mais  difícil  a ação de falsários  e viabilizando a adoção desse

padrão pelos demais países. O fato de a Inglaterra ter sido pioneira na industrialização, leva a

maioria dos países europeus a adotarem o ouro na década de 1870 (EICHENGREEN, 2012, p.

42).

Um ponto importante  a  ser analisado,  é a facilidade que os governos tinham para

administrar o padrão monetário no século XIX, a situação não era a mesma no século XX.

Com a adoção do padrão ouro, a “política monetária” dos governos no século XIX, era o

compromisso de manter  a  conversibilidade.  Nesse período talvez  os  salários  fossem mais

flexíveis, justificando a teoria neoclássica da determinação da renda. De acordo com Barry

Eichengreen:

A pressão experimentada por governos no século XX para subordinar a estabilidade
da moeda a outros objetivos não foi uma característica do mundo do século XIX. O
compromisso dos governos em relação à conversibilidade ganhava em credibilidade
pelo fato de que os trabalhadores que mais sofriam em consequência dos tempos
difíceis mal tinham condições de fazer sentir suas objeções. Na maioria dos países, o
direito  ao  voto  era  ainda  limitado  aos  homens  que  possuíssem propriedades  (às
mulheres  era  praticamente  universal  a  negação  do  direito  ao  voto).  Os  partidos
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trabalhistas  representantes  dos  proletários  estavam  ainda  em  seus  anos  de
estruturação (EICHENGREEN, 2012, p. 58).

A política monetária utilizada pelos governos, tinha o objetivo apenas de atender à

credibilidade da moeda, sem se preocupar com os níveis de desemprego, por exemplo. Os

salários  poderiam ser  mais  facilmente  ajustados,  atendendo  à  necessidade  de  ajustes  nos

preços. Com o fortalecimento dos partidos operários e sindicatos em fins do século XIX e

início do século XX, a situação muda. O sistema monetário de Bretton Woods foi instituído

como parte de vários acordos necessários à reconstrução europeia. O regime de paridade fixa

ouro-dólar nascia em um contexto de muito mais concessões dos governos e do imperialismo

à classe trabalhadora. Eichengreen continua:

Com o avanço do sindicalismo e da burocratização dos mercados de trabalho, os
salários já não reagiam às instabilidades com sua tradicional rapidez. Instabilidades
negativas provocaram desemprego, intensificando a pressão para que esses governos
reagissem de maneiras que poderiam por em risco o padrão monetário. Os governos
do pós-guerra  estavam mais suscetíveis a  essa pressão em vista da extensão dos
direitos de cidadania, do crescimento dos partidos trabalhistas parlamentares e do
crescimento dos investimentos sociais (EICHENGREEN, 2012, p. 76).

O  crescimento  de  organizações  operárias  e  as  crescentes  dificuldades  de

implementação das políticas monetárias para sustentação do padrão monetário nesse período,

foram  acompanhados  de  transformações  na  teoria  econômica.  Com  a  crise  de  1929,  os

princípios  da  economia  neoclássica  já  não  eram  mais  suficientes  para  salvar  o  sistema

capitalista. Um “novo acordo” com a sociedade era necessário, incluindo emprego e salários

como variáveis nas equações da teoria econômica. O “New Deal” de John Maynard Keynes

passa a ser então o caminho para a saída da crise.

No início do século XX, à medida que a economia americana emerge como potência,

a Grã-Bretanha vai perdendo seu espaço. No período entre guerras, a libra esterlina já não

ocupava  a  mesma  posição  na  economia  mundial,  perdendo,  por  consequência,  a  sua

capacidade de sustentação de um padrão monetário (EICHENGREEN, 2012, p. 75). Abre-se

então um novo período para o sistema monetário internacional. Os acontecimentos dos anos

posteriores  e  as  circunstâncias  criadas  pela  segunda  guerra  mundial,  vão  pavimentar  o

caminho até o sistema de Bretton Woods.

2.2 A CONCEPÇÃO MARXISTA DA MOEDA
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A moeda se caracteriza como um importante elemento das relações capitalistas  de

produção, entender seu funcionamento é necessário para se compreender o funcionamento da

economia  capitalista  de  modo  geral.  Portanto,  para  iniciarmos  um  debate  sobre  crises

monetárias e financeiras, é necessário introduzir antes uma breve discussão sobre as bases

teóricas do marxismo acerca da moeda e do crédito.

A moeda, como instrumento, já existia muito antes do sistema capitalista. Tem sua

origem na mercadoria, com a necessidade da circulação, uma vez que não há possibilidade de

as  mercadorias  trocarem imediatamente  entre  si.  Porém,  é  o  desenvolvimento  do sistema

capitalista  como modo de produção que permitirá  que a moeda evolua e desenvolva suas

funções. Marx inicia a discussão da moeda pela forma mais geral, explicando o papel que

desempenha em qualquer economia monetária. Em O Capital, divide as funções da moeda em

basicamente três: Como “equivalente geral”, como “meio de circulação” e como “meio de

pagamento”.

a) A moeda como equivalente geral

Segundo  Suzanne  de  Brunhoff,  a  moeda  é  uma  mercadoria  que  se  relaciona  de

maneira particular, seu valor reflete o de todas as outras mercadorias (BRUNHOFF, 1978). A

existência do dinheiro, como apontou Marx, não é o que permite que as mercadorias possam

ter seu valor medido, mas o contrário, é porque as mercadorias possuem valor, que podem ser

comparadas entre si. As mercadorias possuem seu valor-de-uso e valor-de-troca. O valor-de-

uso de uma mercadoria caracteriza-se pela sua função como objeto, da mesma maneira que

uma meia serve para aquecer os pés, ou uma panela para cozinhar. Já o valor de troca, diz

respeito à quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir  o bem. Ou seja,  o

valor de uma mercadoria está de acordo com a quantidade de trabalho empregado em seu

processo de produção.

O ouro foi a principal mercadoria a desempenhar o papel de moeda. Introduzido como

uma  “terceira  mercadoria”  na  relação  de  troca,  o  ouro  permite  medir  o  valor  de  uma

mercadoria em termos de outra, sendo aceito socialmente como “equivalente geral”. Diz-se

então que a moeda é a “expressão monetária do valor”. No entanto, mesmo cumprindo sua

função como moeda, o ouro em si não deixa de ser uma mercadoria, portanto não pode se

dispor como um “padrão invariável dos valores”. Como explica Suzanne de Brunhoff:
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E se o valor do ouro (o tempo de trabalho necessário à sua produção) se modifica
enquanto o valor de todas as outras mercadorias permanecem os mesmos, mantendo-
se  além disso  todo  o  resto  constante,  o  nível  geral  dos  preços  varia.  Seja  uma
multiplicação por dois o tempo de trabalho necessário para produzir uma mesma
quantidade de ouro; os preços monetários diminuem da metade, em primeiro lugar
os  das  mercadorias  compradas  pelos  produtores-vendedores  de  ouro,  e,  depois,
pouco a pouco, o de todas as mercadorias, cujos preços se adaptam gradualmente
aos valores relativos (os quais por hipótese não se alteram no curso desse processo)
(BRUNHOFF, 1978, p. 26).

Essa relação entre a moeda e a mercadoria nos permite chegar a uma conclusão muito

importante para o debate desenvolvido no presente trabalho: a emissão de moeda, o aumento

dos preços, ou ainda, o crescimento da inflação, não permitem criar valor. De acordo com

MONTORO (2014, p. 111), o valor é criado na produção, não na troca. Uma mercadoria que

fica mais cara por conta do aumento de seu preço, não adquire mais valor. O aumento do

preço modifica apenas a distribuição da mais-valia, de modo que possibilita o dinheiro se

tornar então um objeto de especulação.

b) A moeda como meio de circulação

A primeira  função  da  moeda,  de  equivalente  geral,  permite  desenvolver  todas  as

outras. A segunda função descrita por Marx, é a de meio de circulação. A expressão do valor

das mercadorias por meio da moeda, permite que a moeda seja introduzida nas relações de

troca e passe a circular também como mercadoria. Como explica Brunhoff:

Só a circulação, em que a moeda substitui efetivamente mercadorias, dá à fixação do
preço toda a sua dimensão. A primeira função da moeda é condição da segunda, mas
a segunda completa necessariamente a primeira.  Sem esta conexão, a moeda não
teria  um  caráter  puramente  funcional  como  meio  de  circulação,  ou  puramente
“ideal” como unidade de conta. (BRUNHOFF, 1978, p. 27).

A troca  faz  acontecer  a  seguinte  metamorfose  M-D-M (Mercadoria  -  Dinheiro  -

Mercadoria),  através  desse processo, Marx explica que é necessário vender para comprar.

Com as transformações do sistema monetário, e as dificuldades em manter o ouro circulando

(desgaste da moeda, falsificações, etc.), o ouro passou a ser substituído cada vez mais por

“representantes”,  como o  papel-moeda,  que  poderia  ser  convertido  em ouro.  A partir  da

primeira guerra mundial, inicia-se um processo de separação do ouro e da moeda, dando o

caráter de “curso forçado” ao dinheiro, em que a garantia do valor do dinheiro é dada pelo

próprio governo.
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c) Entesouramento, meio de pagamento e a “moeda universal”

A moeda, a partir da sua função de equivalência geral, torna-se também instrumento

de entesouramento, momento em que se interrompe o processo de circulação das mercadorias

e a moeda passa a desempenhar um papel de reserva de valor. O circuito torna-se apenas M-

D, ou na notação de Marx, “M-D// ...M”. O dinheiro, como meio de pagamento, serve para

liquidar as operações de compra e venda.

Marx discute a relevância do ouro e da prata para as sociedades mercantilistas. Para

ele, o Estado possui papel monetário e tem a necessidade de manter reservas em ouro. Nas

sociedades mercantis, o tamanho da reserva em ouro representava a medida da riqueza dessas

comunidades. Através de um padrão monetário internacional, papel que o ouro desempenhou

a maior parte do tempo, é possível o comércio entre países e o ouro permite o pagamento.

d) A moeda de crédito

A moeda de crédito permite a circulação de mercadorias antes mesmo da realização do

pagamento.  Como explica Brunhoff (1978A, p.  76),  “O ‘sistema de crédito’  é  o  filho da

produção capitalista e da circulação monetária.” A autora ainda explica:

A formação do “sistema de crédito” supõe no mínimo duas condições: por um lado,
uma autonomia relativa do capital-dinheiro em relação  ao capital  produtivo e ao
capital mercadoria; e, por outro, a concentração deste capital-dinheiro num conjunto
mais  ou  menos  articulado,  sistema  bancário  e  Bolsa,  capaz  de  canalizar  as
disponibilidades  monetárias  de  todas  as  camadas  da  sociedade,  e  mais
particularmente  do  que  Marx  chama  de  “capitalistas  financeiros”  (BRUNHOFF,
1978B, p. 80)

O  crédito  permite  antecipar  a  circulação  de  mercadorias  entre  comerciantes,

produtores e consumidores. A moeda desempenha um papel de “meio de pagamento” e desse

circuito se forma então um sistema à parte, o “sistema de crédito”.

2.3 DE BRETTON WOODS À CRISE DO DÓLAR

2.3.1 O pós-guerra: reconstrução dos mercados e a crise do dólar

O sistema monetário internacional, acordado em Bretton Woods, é uma das medidas

acordadas entre os países para reerguer o mercado após a segunda guerra mundial. O acordo
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de  Bretton  Woods  foi  um dos  muitos  acordos  necessários  à  reconstrução  europeia  e  ao

restabelecimento  de  um  mercado  mundial  no  pós-guerra,  recriando  a  concorrência

imperialista  e  desembocando  na  crise  do  dólar.  Na  perspectiva  apresentada  no  presente

trabalho,  a  crise  do  dólar,  que  teria  como  consequência  o  fim  do  sistema  monetário

internacional  de  Bretton  Woods,  significou  uma  expressão  da  crise  de  dominação  do

imperialismo americano.

Em 1945, mais  de quarenta países entraram em um acordo para estabelecer  uma

“nova ordem” no pós-guerra. Um sistema monetário internacional baseado na paridade fixa

ouro-dólar foi acordado, além da criação de instituições de regulação e financiamento como

BIRD e FMI. Em 1948, o Plano Marshall, implementado sob o governo americano de Harry

Truman, investiu cerca de 14 bilhões na reconstrução européia. O Plano Marshall de Truman,

em  substituição  à  antiga  “Doutrina  Truman”,  e  ao  lado  do  primeiro-ministro  britânico,

Winston Churchill, também visava conter a “ameaça comunista”.

A  reconstrução  europeia  era  necessária,  não  apenas  para  reerguer  um  mercado

mundial,  como  também  para  bloquear  o  avanço  do  movimento  operário,  que  tinha  suas

organizações  fortalecidas nesse período, e diante da destruição da guerra,  pressionava por

emprego e salários. Nessa trama de acordos necessários à reconstrução europeia, não menos

importante foram os de Yalta e Potsdam, assinados por Josef Stalin, na presença de Truman e

Churchill,  negociando  áreas  de  influência  sobre  a  Europa.  As  cúpulas  dos  partidos

comunistas, sob influência de Stalin, também facilitaram acordos com a burguesia nacional

em alguns países da Europa.

Com o retorno da concorrência do mercado europeu e o fortalecimento das moedas, a

hegemonia americana começava a sentir os sintomas do enfraquecimento de sua hegemonia.

A  formação  do  mercado  de  eurodólares,  a  diminuição  das  exportações  americanas  e  os

ataques especulativos ao dólar levaram, enfim, ao colapso do sistema monetário de Bretton

Woods.

a) A reconstrução

Com o término da primeira guerra mundial, iniciava-se um processo de descolamento

do ouro e do dinheiro no mundo. Nas palavras de Suzanne de Brunhoff: “tratava-se de uma

modificação não decisiva quanto à prática monetária do Estado” (BRUNHOFF, 1978 B, p.

120). Ocorre que o ouro já não era mais a principal reserva monetária dos Estados, e portanto,

a  moeda universal.  A reserva  dos  países  capitalistas  constituía-se  principalmente  de libra

esterlina e dólar (BRUNHOFF, 1978, p.120). A suspensão da conversibilidade da moeda em
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ouro ocorre em vários países da Europa, incluindo Inglaterra, em 1931. A desvinculação da

libra  esterlina  do  ouro,  durante  a  primeira  guerra  mundial,  marca  o  fim  da  hegemonia

britânica  sobre  a  economia  mundial,  e  o  início  da  hegemonia  americana.  Quarenta  anos

depois, em 1971, a desvinculação é decretada nos Estados Unidos.

Xabier Arrizabalo Montoro sintetiza a sequência de acontecimentos durante a primeira

metade do século XX, que geraram consequências sentidas até os dias de hoje na economia

mundial. Montoro explica que a transição do século XIX ao século XX marca o início do

estágio imperialista do capitalismo. O período que compreende a primeira guerra mundial,

crise  de  29  e  segunda  guerra  mundial  é  permeado  por  crises,  guerras  e  revoluções

(MONTORO, 2014, p. 277). Os Estados Unidos saem da segunda guerra mundial com uma

economia fortalecida, ocupando uma posição de dominância na economia mundial. Segundo

MADDISON  (1989,  p.  123,  apud MONTORO,  2014,  p.  282),  entre  1938 e 1944 o PIB

americano aumentou mais que o dobro do inicial.

Mientras, Alemania vio cómo en 1946 su PIB se reducía a un tercio del de 1944 (-
66,3%) y Japón que el suyo se reducía a menos de la mitad entre 1943 y 1945 (-
52,2%). En resumen, el PIB estadounidense pasó de representar em 1939 un 79,9%
del PIB conjunto de Alemania, Francia, Japón y Reino Unido, a suponer un 192,3%
de él en 1945. Asimismo EE.UU. disponía de dos tercios de las reservas mundiales
de oro: 24.300 millones de dólares de un total de 36.900 (MADDISON, 1989, p.
123).

Os  resultados  da  segunda  guerra  mundial  foram  devastadores.  De  acordo  com

GAUTHIER (2009, p. 45, apud MONTORO, 2009, p. 278):

Cincuenta milliones de muertos a escala mundial, de los que veinte millones sólo en
la  URSS  (10%  de  la  población).  En  Yuguslavia,  la  guerra  de  liberación  ha
provocado 1,5 millones de muertos. Seis millones de alemanes y tres millones de
japoneses han desaparecido (GAUTHIER, 2009, p.45).

Inicia-se um processo de reconstrução, principalmente das economias devastadas pela

guerra,  financiada  pelos  EUA.  Uma  série  de  acordos  começam  a  ser  discutidos  pelas

burguesias  nacionais.  A  reconstrução,  puxada  pelo  “gigante  com  pés  de  barro”  como

caracteriza MONTORO (2014, p. 278) - gigante, por conta da hegemonia americana sobre os

países  do  mundo,  mas  com pés  de  barro  por  conta  dos  próprios  limites  da  acumulação

capitalista -, que dará origem ao que Montoro chamou de “huida hacia delante”, os anos que

se seguiram à segunda guerra, que marcaram um período de estabilidade e desenvolvimento

da técnica.
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b) 25 anos de “huida hacia delante”

Os “trinta gloriosos” como se refere CHESNAIS (1997, p. 21), diz respeito aos anos

que se seguiram desde o final da segunda guerra mundial, em 1945, até meados da década de

70. Para Montoro, “ni treinta”, “ni gloriosos”, os anos de progresso pós-guerra vão de 1945

até  1970.  Somaria  30  anos  se incluíssemos  os  quatro  antes  antes,  que  compreenderam o

período ainda de guerra, ou os quatro anos posteriores a 1970, que compreende a crise do

dólar e o fim do sistema monetário internacional de Bretton Woods (MONTORO, 2014, p.

313).  Para  além  disso,  não  são  gloriosos,  pois  se  trata  de  um  período  excepcional  de

crescimento baseado em condições artificiais de acumulação de capital. O autor explica:

Se  trata  sobre  todo  de  que  la  base  del  crecimiento  radica  en  unas  condiciones
históricas excepcionales, conjuntamente con el recurso masivo a medios artificiales.
Únicamente así  se escenifica  la  ilusión de un capitalismo desembarazado de sus
contradicciones. Pero su carácter ilusorio se acaba mostrando en toda su magnitud
con el estallido de la crisis en los primeros años setenta (MONTORO, 2014, p. 316).

“Huida hacia delante” pode significar a tentativa de sair de uma situação conflituosa

ou difícil com as mesmas atitudes que levaram à essa situação problemática. A esperança de

que “mais do mesmo” possa resolver. Um comparativo pode ser feito com a expressão usada

em economia “vôo de galinha”, um vôo curto por conta das limitações da própria galinha que

não possui estrutura física para manter um vôo sustentado. No contexto, o autor explica que

os acordos e medidas tomadas para o estabelecimento de uma nova ordem no pós-guerra, logo

levariam à uma crise (25 anos depois), isso porque o sistema capitalista, com suas limitações

históricas, é incapaz de manter um progresso contínuo das forças produtivas.

Os vinte e cinco anos de “huida hacia adelante”, foi identificado como exemplo de que

seria possível o progresso dentro do quadro do sistema capitalista, e do sucesso da teoria do

“Estado de Bem-estar social” (MONTORO, 2014, p. 277). No entanto, os 25 anos não passam

de um “vôo para frente” na tradução literal, e a crise do dólar logo viria. Com a recuperação

de economias como a alemã e japonesa, o acordo de Bretton Woods começa a se tornar um

problema para os Estados Unidos. Com o reerguimento da indústria na Europa, há uma queda

nas  exportações  americanas.  As  pressões  sobre  o  dólar  ainda  fazem  surgir  o  chamado

mercado de “eurodólares”, em que países europeus detinham grandes reservas de dólares para

vender no mercado, gerando enorme pressão especulativa sobre a moeda americana. Há ainda
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um outro elemento: A vinculação do dólar ao ouro, limitava a reprodução do dólar, afinal, a

reserva mundial de ouro à época era extremamente limitada.

Xabier Montoro coloca as crises no quadro das limitações da acumulação capitalista,

dada principalmente pela tese marxista da queda tendencial da taxa de lucro (2014, p. 281).

Com a queda tendencial da taxa de lucro, o capital-dinheiro passa a buscar outras formas de

valorização e repartição da mais-valia. A incessante corrida do capital por valorização, através

da desregulamentação financeira e especulação, por exemplo, dizem respeito à crise do capital

que se expressa em profundas crises monetárias.

O aumento do endividamento público na Europa, neste período de reconstrução, foi

uma  maneira  de  o  imperialismo  conseguir  financiar  uma  outra  repartição  da  mais-valia,

cedendo  aos  avanços  no  movimento  operário  e  mantendo  sua  margem  de  lucro.  O

aprofundamento da exploração do trabalho e a piora das condições  de vida da população

também são consequências da tentativa do sistema capitalista de sobreviver na busca pela

manutenção dos seus lucros. A tentativa do capital de valorizar-se produz, assim, a crise, que

ao longo da explicação de Montoro, percebe-se que nada mais é que uma expressão monetária

da crise de decomposição do sistema capitalista. Desse modo, abre-se um período de crise de

dominação  do  imperialismo  americano,  expressada  na  crise  do  dólar,  que  finalmente  irá

culminar no fim da paridade fixa dólar-ouro, decretada pelo presidente americano Richard

Nixon em 1971.

c) O acordo de Bretton Woods

A hegemonia americana dada pelo seu grande poderio militar, político e econômico,

irá se estabelecer, de maneira institucional, através do acordo de Bretton Woods em 1944.

Em primeiro de julho de 1944, mais de 700 delegados de 44 países chegaram ao
Mount Washington Hotel em Bretton Woods, New Hampshire, para tomar parte nas
mais amplas negociações econômicas internacionais da história. As nações aliadas
perseguidas  por  três  décadas  de  depressão,  ruína  financeira  e  guerras  mundiais,
reuniram-se em Bretton Woods para fazer  um esboço de um plano criando uma
ordem econômica no pós-guerra (MOFFITT, 1984, p. 13).

O acordo, ou “sistema de Bretton Woods”, foi parte do processo de estabelecer uma

nova ordem, de acordo com as necessidades das burguesias e do imperialismo após a segunda

guerra mundial. Através dessa conferência, os EUA impõem as regras que dariam rumo às

relações financeiras e comerciais  entre os países do mundo durante os próximos anos. Os

delegados reunidos em Bretton Woods tinham por objetivo chegar à um acordo capaz de criar
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um ambiente econômico internacional propício para que os Estados Unidos conseguisse levar

a cabo a reconstrução dos países destruídos pela guerra. As principais figuras presentes no

acordo foram o economista John Maynard Keynes, seu interlocutor na conferência, Dexter

White e o secretário técnico do tesouro americano, Henry Morgenthau.

Keynes discutia a proposta de um plano de criação de uma “moeda internacional”,

cujo valor se determinaria em ouro e com alguns tipos de câmbio fixo (MONTORO, 2014, p.

284). O plano de Keynes propunha algumas medidas já discutidas rapidamente por ele em sua

“Teoria Geral”, acerca da criação de instituições internacionais de regulamentação financeira.

Porém, as ideias de White foram mais convenientes, prevalecendo na conferência. O professor

Barry Eichengreen explica as diferenças entre os planos Keynes e White:

A diferença entre os planos de Keynes e de White estava nas obrigações que os
países  impunham aos países  credores  na flexibilidade das  taxas  de câmbio  e  na
mobilidade do capital por eles admitidas. O Plano Keynes teria permitido aos países
modificar as taxas de câmbio e adotar restrições cambiais e comerciais conforme
necessário  para  compatibilizar  o  pleno emprego com o equilíbrio no balanço  de
Pagamentos. O Plano White, em contraste, previa um mundo livre de controles e de
paridades fixas sob a supervisão de uma instituição internacional com poder de veto
sobre mudanças nessas paridades. (EICHENGREEN, 2012, p. 135).

Entre as medidas acordadas na conferência de Bretton Woods, estão: A criação do

Fundo  Monetário  Internacional,  FMI;  Instituição  do  dólar  americano  como  meio  de

pagamento internacional junto ao ouro, estabelecendo uma paridade fixa dólar-ouro, com a

Reserva  Federal  garantindo  a  conversibilidade;  A  criação  do  Banco  Internacional  de

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Mundial, bem como conceder funções ao

FMI,  como  o  de  emprestador  de  fundos  aos  países  de  acordo  com  as  cotas  destes

(MONTORO, 2014, p. 286 – 287). Como medidas econômicas principais do acordo, estão a

taxa de câmbio ajustável - que serviria como um mecanismo de eliminação de déficits no

balanço de pagamentos -, os recursos do FMI, bem como a monitoração desse fundo com o

objetivo  de  ajudar  os  países  a  manter  o  câmbio  fixo  face  às  pressões  do  mercado.

(EICHENGREEN, 2012, p. 132).

As medidas adotadas em 1944, permitiram anos de grande progresso da técnica e de

produção industrial em todo o mundo. Michael Moffitt explica as consequências do acordo

nesses anos que se seguiram:
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Nos 25 anos que se seguiram, mais aço, automóveis,  navios e bens de consumo
foram produzidos que em toda a história da humanidade. Nenhuma recessão séria ou
pânico financeiro aconteceu nesse período. Nos países industrializados ocidentais, a
renda per capita cresceu substancialmente, criando sociedades de consumo de massa
–  uma  realidade  distinta  do  espetáculo  de  homens  desesperados,  à  época  da
depressão,  vendendo  maçãs  pela  esquina.  Os  Estados  Unidos  beneficiaram-se
desproporcionalmente dos arranjos de Bretton Woods e se tornaram a nação mais
rica da história do mundo. Em uma geração, Europa e Japão se recuperariam da
guerra  para  então  lutar  contra  a  supremacia  industrial  americana.  Mesmo alguns
países do terceiro mundo – como o Brasil – tirariam vantagem da economia aberta
mundial, criada em Bretton Woods para se tornarem forças industriais (MOFFITT,
1984, p. 14).

Bretton Woods cumpriu um papel econômico na formação do cenário internacional

necessário à reconstrução dos estados, do mercado mundial e à sobrevivência capitalista. Era

um passo na trama de acordos no período pós-guerra que conseguiria sustentar pouco mais de

duas décadas de progresso.

d) Os acordos de Yalta e Potsdam e a colaboração das cúpulas stalinistas

O processo de reconstrução dos países europeus no pós-guerra, era uma necessidade

do  imperialismo.  A  reconstrução  faria  reviver  o  processo  de  acumulação  capitalista,

reerguendo o mercado mundial, e também ajudaria a bloquear uma vindoura explosão social.

No entanto, o processo de reconstrução e recuperação da indústria europeia, levada a cabo

pelo Plano Marshall, encontrou dificuldades impostas pelo avanço do movimento operário.

Nesse  sentido,  a  reconstrução  e  o  estabelecimento  da  “nova  ordem”,  que  encontrava  na

resistência operária um obstáculo à concorrência imperialista, teve que realizar concessões à

classe trabalhadora na Europa, mas também contou com a colaboração das direções operárias.

Barry Eichengreen (2012, p. 150) explica a centralidade da Grã-Bretanha, França e

Alemanha nas questões europeias. O autor discute o fortalecimento dos partidos operários em

todos  esses  países,  após  a  segunda  guerra  mundial,  na  reivindicação  de  direitos  dos

trabalhadores.

Em todos esses  três  países,  a  Segunda Guerra  Mundial,  assim como a Primeira,
fortaleceu a posição dos trabalhadores fazendo com que os partidos de esquerda, de
base operária conquistassem posições respeitadas no centro político. Assim como
tinham feito depois da Primeira Guerra Mundial, os porta-vozes dos trabalhadores
pressionavam  por  maiores  salários,  impostos  mais  elevados  sobre  a  riqueza  e
expansão nos programas sociais. A essa lista agora eram acrescentadas as exigências
de controle sobre as taxas de juro, os fluxos de capital preços e aluguéis, e pressões
no sentido da expansão do leque de atividades governamentais. Uma acomodação
com  os  partidos  trabalhistas  era  vital  para  que  a  Europa  impedisse  que  crises
políticas e greves se colocassem como obstáculos no caminho de sua recuperação e
crescimento. (EICHENGREEN, 2012, p. 150).
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Eichengreen continua explicando ainda as medidas do imperialismo para conseguir

levar  a  cabo o  Plano  Marshall.  Na França  e  na  Itália,  a  implementação  do plano ficava

condicionada à não participação dos partidos comunistas nos governos, isto é, os próprios

governos representantes do imperialismo não poderiam permitir alianças com partidos de base

operária. Nesse período aprofunda-se um processo de colaboração das direções operárias com

o imperialismo, fundamental para a reconstrução europeia.

Os partidos socialistas moderaram suas exigências com o objetivo de ampliar sua
base eleitoral. Os trabalhadores aceitaram a manutenção da propriedade privada em
troca  de  uma  expansão  do  Estado  de  Bem-estar  social.  Eles  concordaram  em
moderar suas exigências salariais em troca de um compromisso governamental para
com o pleno emprego e o crescimento. (EICHENGREEN, 2012, p. 151).

Entre os exemplos de reação do movimento operário nesse período, são as ondas de

manifestações  iniciadas  em  1942  na  Grécia,  que  culminaram  em  grandes  greves  de

trabalhadores  do serviço  público  e  agricultores  contra  a  fome e o terror  provocado pelos

exércitos italiano e alemão, sob comando fascista, que ocupavam o território grego (LEDUC,

1947). A situação calamitosa da Europa no pós-guerra também provocou reações na França e

na Itália. Segundo De Blas, citado por Montoro:

En Italia también el líder comunista Palmiro Togliatti participaba en el gobierno:

“En mayo de 1945, y en junio, elementos de la Resistencia o comunistas tuvieron

una auténtica oportunidad para hacerse con el poder. El control efectivo, después

de todo, estaba en muchos sitios en manos de los campesinos, o milicias locales que

habían  sido  organizadas  bajo  la  dirección  comunista  o  del  ala  izquierda…

[algunas] factorías del norte de Itália (...) fueron tomadas por los obreros, quienes

se  encargaron  de  su  gobierno  mediante  consejos  de  trabajadores.” Una  vez
estabilizada la situación a lo largo de 1947, los comunistas fueron excluidos de los
gobiernos de coalición tanto en Francia como en Italia. También hubo participación

comunista “en los primeros Gobiernos de la posguerra en Bélgica, Dinamarca e la

mayoría  de  los  ‘Lander’  de  Alemania  (...)”;.  (DE  BLAS,  1994,  p.  396  apud
MONTORO, p. 296).

Montoro dá um destaque ao papel que cumpriu a burocracia estalinista nos acordos de

Yalta e Potsdam, que sucederam Bretton Woods e foram essenciais para ajudar a estabelecer

uma nova ordem econômica mundial. Nesses dois encontros, com Roosevelt e Truman (EUA)

e Churchill (Reino Unido), Stálin negocia os territórios de influência com o imperialismo,

dividindo o leste e oeste europeu na conferência de Yalta, e as influências sobre a Alemanha

na  conferência  de  Potsdam.  Em  Ialta,  Stálin  também  negocia  as  influências  sobre  a
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Iugoslávia. Leon Trotsky discute, em um de seus escritos, os acontecimentos na Iugoslávia,

que empurram o governo de Tito a desobedecer as orientações  de Stálin e romper com a

monarquia,  constituindo,  nas  palavras  de  Trotsky,  um governo  operário-camponês.  Nesse

acordo, Stalin propõe a divisão meio a meio das zonas de influência da Iugoslávia. Mas os

acontecimentos impõem outra coisa. Na Iugoslávia, a combinação do desabamento do Estado

com o ascenso revolucionário, leva Tito a romper com as diretrizes de Stálin que o mandava

assinar um acordo com a monarquia. O rompimento com a burguesia leva o governo de Tito a

se constituir, de certa forma, como um governo operário e camponês (TROTSKY, 1993, p. 5).

O  apoio  da  burocracia  soviética,  representado  principalmente  pela  divisão  da

Alemanha em dois estados, significou um bloqueio ao movimento revolucionário da classe

trabalhadora europeia, sem o qual não seria possível reerguer os Estados europeus. Em 1989,

a  queda  do  muro  de  Berlim  pela  revolta  da  classe  trabalhadora  na  Alemanha  contra  a

burocracia estalinista, representa então a derrota da burocracia. Montoro explica:

La oleada revolucionaria ayuda a la finalización de la guerra pero, a la vez, es una
amenaza  al  orden  burgués.  El  hundimiento  de  los  regímenes  nazifascistas  y  sus
cómplices, así como la debilidad de los demás regímenes burgueses, abre un grande
espacio a la revolución, de forma análoga en muchos planos a como había ocurrido
al finalizar  la Primera Guerra  Mundial.  Esta oleada será la base sobre la que se
asiente la expropiación del capital en los países de la Europa del este y, por su parte,
un lugar muy importante para la clase obrera y sus organizaciones, con importantes
conquistas arrancadas al capital en los países de Europa occidental. Pero en ninguna
de  las  potencias  europeas  la  clase  trabajadora  toma  el  poder.  La  oleada
revolucionaria  no es  completamente  aplastada,  pero las  burguesías  respectivas  sí
logran  contenerla.  ¿Cómo ha  sido posible  esta  contención? Ninguna explicación
satisfactoria  al  respecto  puede darse  sin  considerar,  como un factor  principal,  la
colaboración  de  la  burocracia  estalinista  que  conduce  los  destinos  de  la  URSS.
(MONTORO, 2014, p. 291)

Nas palavras do escritor italiano Umberto Eco, em uma entrevista, citado por Montoro

(2012,  p.  296):  “(...)  y  por  una  circustancia  histórica  muy  curiosa,  desde  el  pacto

constitucional,  firmado  implícitamente  por  Togliatti,  la  llamada  izquierda  ‘soviética’

revolucionaria se ha convenido en un baluarte del Estado.”

e) O milagre japonês

O chamado “milagre  japonês”  e  o  Wirtschaftwunde,  o milagre  econômico alemão,

dizem  respeito  ao  grande  crescimento  econômico  desses  dois  países  no  pós-guerra.  O

crescimento  da  economia  japonesa  ultrapassa  os  9% ao  ano nesse  período (MONTORO,

2014,  p.  329).  Montoro  explica  as  condições  em que  se  deram esse  grande  crescimento
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econômico nesses países, que não se trata de um “milagre”. O Japão e Alemanha são os países

mais devastados da guerra, com milhares de mortos e economia completamente destruída.

Nesse caso, boa parte desse crescimento “milagroso” diz respeito à uma recuperação e não

necessariamente à um crescimento econômico. No Japão ainda, uma série de medidas foram

tomadas pelo governo para reconstrução do país. A superexploração da mão-de-obra japonesa

combinada à implementação de políticas anti sindicais. Montoro explica:

Pero ante la persistencia de la conflictividad, en un contexto en el que se producen
incluso  numerosos  procesos  de  control  obrero  de  la  producción,  MacArthur
mantiene una orientación antisindical que en 1949 desemboca en la “purga roja” un
programa  de  despidos  masivos  de  militantes  obreros  del  sector  público  y  de
empresas privadas (MONTORO, 2014, p. 330).

Para o autor, não haveria milagre sem as condições de devastação e a superexploração

da força de trabalho japonesa.

2.3.2 Crise de dominação: O fim da conversibilidade do dólar em ouro

O acordo de Bretton Woods foi de grande proveito para os Estados Unidos. O padrão

monetário  internacional  imposto  em  1944,  deu  aos  Estados  Unidos  “uma  mina  de  ouro

gratuita”,  como  se  refere  Gill  (1983,  p.  301).  Durante  todo  o  período  pós-guerra,  os

americanos,  através  desse acordo puderam obter  grande acumulação de capital  sustentada

“artificialmente” através de uma sobrevalorização do dólar. Porém, as economias destruídas

no pós-guerra conseguem se reerguer com a ajuda americana, passando a concorrer com os

EUA  no  mercado  mundial.  A  economia  americana  começa  então  a  sentir  os  efeitos  da

recuperação, em especial da Europa e do Japão. Os países que antes importavam mercadorias

americanas,  agora  tinham uma indústria  reconstituída.  Formou-se  o  chamado  mercado  de

“eurodólares”,  países  europeus  acumulavam  a  moeda  americana  para  comercializar  no

mercado financeiro internacional, havia grande fluxo de dólares, em especial para o yene e o

marco  alemão.  Com  os  profundos  déficits  no  balanço  de  pagamentos  e  os  ataques

especulativos  sobre  o dólar,  o  padrão  monetário  dólar-ouro começa  a tornar-se então  um

problema para os Estados Unidos. De acordo com BRUNHOFF:

Este  déficit,  agravado  pela  especulação  dos  exportadores  e  importadores
americanos, foi o último tiro de advertência: o imperialismo americano não podia
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mais aproveitar-se de uma excessiva supervalorização do dólar em relação às demais
moedas das grandes potências capitalistas. Supervalorização essa ligada ao sistema
“padrão-câmbio ouro” funcionando sob a forma imposta pelos Estados Unidos em
1944, com o dólar intocável; bastante vantajosa durante longo tempo, uma vez que
ela permitia aos Estados Unidos vender caro e comprar barato o ouro, os produtos de
base,  os  ativos  e  a  força  de  trabalho  alheia,  ela  se  tornou  incômoda  quando  a
concorrência  dos  outros  países  imperialistas  -  por  sinal  fortemente  credores  em
dólares - acabou provocando um déficit da balança comercial. (BRUNHOFF, 2014,
p. 34).

Com  a  recuperação  dos  países  europeus  e  Japão,  os  déficits  do  Balanço  de

Pagamentos americano aumentavam. O aumento da inflação americana fazia as reservas de

dólares européias e japonesas se desvalorizarem, fazendo com que esses países passassem a

pressionar  o governo americano a controlar  o  déficit  crescente.  Diante dos privilégios  do

acordo aos EUA, o primeiro ministro francês, General Charles De Gaulle, reagiu propondo o

retorno  de  um  padrão-ouro  internacional.  Nesse  período,  outras  medidas  também  foram

propostas  por  integrantes  do  governo  americano  para  sustentar  o  dólar.  De  acordo  com

Moffitt (1984, p. 31):

A partir de 1965, De Gaulle condenou o “exorbitante privilégio” dado aos Estados
Unidos pelo Sistema de  Bretton Woods,  e  propôs o retorno  de  um padrão-ouro
internacional. Não encontrando muitas adesões à sua proposta. De Gaulle decidiu
liderar o ataque ao estoque americano de ouro. Mesmo antes dos ousados ataques de
De  Gaulle,  ficara  claro  que  o  sistema  monetário  de  Bretton  Woods  estava  em
descompasso com as mutantes realidades econômicas. Isso levou o subsecretário do
tesouro Robert V. Roosa - principal assessor de Kennedy para assuntos de moeda
internacional,  e  hoje sócio da  Brown Brothers  Harriman -  a  montar  um sistema
multinacional para a sustentação do dólar. No início de 1961, Roosa, assessorado
por um desconhecido jovem economista chamado Paul Volcker, lançou um esforço
coordenado entre os aliados que iria prolongar a vida do Sistema de Bretton Woods
por mais uma década. (MOFFITT, 1984, p. 32)

Entre as medidas de “esforços coordenados” estão a criação de um fundo comum de

ouro, mantendo o ouro a U$ 35,00 a onça e a criação de “títulos Roosa” que substituiriam

certificados de ouro (MOFFITT, 1984, p. 32).

No entanto, no início da década de 70, a situação do dólar começa a se tornar cada vez

mais insustentável, segundo Montoro (2014, p. 354) as reservas de ouro representavam apenas

uma quinta parte do dólar no exterior. Os déficits se tornaram insustentáveis, se abria um

dilema entre o excesso de dólares no exterior e o possível retorno da “escassez de dólares”3 no

caso de uma política de controle do déficit. Explica Moffitt:

3  A destruição  dos países  no pós-guerra,  criou um ambiente internacional  de muitos  países

incapazes de criar moeda conversível e com grande necessidade de importação de produtos americanos, uma vez
que a indústria em seus países se encontrava destruída.  A associação desses fatores,  levou à um período de
escassez de dólares. 
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A essência do que se tornou conhecido como dilema de Triffin era que os déficits
americanos não podiam mais servir eternamente como fonte de moeda internacional
- enquanto os Estados Unidos mantivessem a ligação entre o dólar e o ouro. Se a
“hemorragia”  de  dólares  estancasse,  a  antiga  escassez  de  dólares  retornaria  e
estrangularia o comércio mundial. Por outro lado, um, fluxo constante de dólares
dos  Estados  Unidos  para  o  exterior  criaria  um  excesso  de  dólares  no  exterior,
estimulando  os  governos  a  demandarem  ouro  com  esses  dólares.  O  estoque  do
tesouro diminuiria,  solapando a confiança  na capacidade dos Estados Unidos de
honrar  o  lastro  de  dólar  em  ouro,  levando,  portanto,  a  uma  crise  monetária
internacional (MOFFITT, 1984, p. 28).

Richard Nixon decreta então, em 1971, o fim da conversibilidade do dólar em ouro.

Em outras palavras, Nixon anunciava que a reserva americana não iria mais vender ouro aos

bancos centrais. Para Montoro (2014, p. 354) a quebra desse sistema monetário não é a crise

em si, mas faz parte do desenvolvimento da crise de dominação imperialista.

A  crise  monetária  americana  reflete  um  déficit  na  balança  comercial  e  na  conta

corrente. Com a suspensão da conversibilidade, outras medidas são tomadas pelo presidente

americano  para  controlar  a  situação  econômica.  Conforme  Montoro  (2014,  p.  355):  “Se

impone una tasa arancelaria extra del 10% y se fijan los precios y salarios por tres meses,

con el objetivo declarado de reducir la inflación.” A partir do decreto de Nixon, a moeda

americana, que continua a cumprir um papel de meio de pagamento internacional, adquire o

caráter de “curso forçado”. A crise do dólar, que culmina no fim da conversibilidade, fecha o

período discutido anteriormente,  caracterizado por  Montoro “huida hacia  delante”.  Para o

autor,  as  crises  do  sistema  capitalista  não  são  apenas  ciclos,  mas  estão  enquadradas  no

contexto de um sistema de contradições e limitações históricas ao desenvolvimento das forças

produtivas.

2.4 CONCORRÊNCIA E CRISE IMPERIALISTA

A discussão sobre a concepção marxista da moeda no presente capítulo, inicia uma

discussão  sobre  as  crises  monetárias,  expressão  da  crise  de  decomposição  do  sistema

capitalista.

O acordo de Bretton Woods instituiu um sistema monetário internacional baseado no

dólar, o padrão ouro-dólar, que consistia no comprometimento da reserva federal americana

em converter o ouro em dólar e assegurar a confiabilidade da moeda. A criação de instituições
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como o FMI e o BIRD também foram necessárias para assegurar  o funcionamento  desse

padrão.  O acordo de Bretton Woods foi um dos vários importantes  acordos estabelecidos

pelas burguesias nacionais no pós-guerra, com o objetivo de criar condições à reconstrução

dos países, reerguer os mercados e, consequentemente, assegurar a sobrevivência do sistema

capitalista.

O fortalecimento das organizações operárias e os movimentos pré-revolucionários na

Europa no pós-guerra, se tornaram um obstáculo à reconstrução levada a cabo pelo Plano

Marshall.  A situação das economias depois da Segunda Guerra Mundial,  criava condições

para grandes mobilizações da classe trabalhadora na Europa, em defesa de salários, emprego e

direitos.  Dessa  forma,  acordos  e  colaborações  integrando  as  direções  operárias  foram

fundamentais  no  estabelecimento  de  uma nova ordem.  Um exemplo  dessas  colaborações,

foram os acordos de Ialta e Potsdam, assinados por Stálin, que dividiu zonas de influência

imperialista.

O acordo de Bretton Woods, permitiu pouco mais de duas décadas de crescimento

econômico e estabilidade. Esse período foi chamado por alguns autores de “idade dourada” ou

“trinta gloriosos”, justificando que é possível ter um progresso econômico dentro do sistema

capitalista, através de um Estado de bem-estar social. Montoro rebate, explicando que não

foram “trinta”, nem “gloriosos”, o período de progresso econômico foi de vinte e cinco anos,

e logo acabaria em crise. Com a recuperação dos Estados europeus, abre-se um período de

concorrência  no  mercado  internacional,  levando  o  dólar  à  crise,  e  forçando  o  presidente

americano Richard Nixon e decretar o fim do sistema monetário internacional acordado em

Bretton Woods.

Para Montoro a estabilidade e o progresso no período pós-guerra, logo acabaria. Isso

porque as crises ocorrem no quadro de um sistema com limitações  históricas,  incapaz de

manter um progresso sustentado das forças produtivas. Com a situação dos países no pós-

guerra, que se encontravam completamente devastados, e o fortalecimento das organizações

operárias,  havia condições para o ascenso revolucionário do movimento de massas. Nesse

sentido,  a  integração  das  direções  operárias  aos  acordos  imperialistas  foram essenciais  à

reconstrução e à sobrevivência do sistema capitalista.
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3 A MUNDIALIZAÇÃO FINANCEIRA

O  presente  capítulo  trata  da  mundialização  e  da  crescente  dominação  do  capital

financeiro em escala mundial. Com a crise do dólar e o fim do sistema monetário de Bretton

Woods, decretado pelo governo americano, inicia-se uma nova fase da economia mundial. O

fim da  paridade  fixa  entre  o  ouro  e  o  dólar,  faz  emergir  uma moeda  sem lastro,  sem a

limitação das reservas de ouro. Surge então, um novo sistema baseado no dólar como moeda

de curso forçado. As transformações no câmbio - a mudança do câmbio fixo para o câmbio

flexibilizado -, e as políticas de liberalização e desregulamentação desse período, propiciaram

um ambiente  de  maior  fluxo  financeiro  entre  os  países  e  da  chamada  financeirização,  o

fenômeno da dominância do capital financeiro.

A  crise  do  dólar  e  o  fim  do  sistema  acordado  em  Bretton  Woods,  refletiu  o

renascimento  da  concorrência  imperialista  no  mercado  mundial,  após  a  reconstrução  da

Europa.  O  estabelecimento  de  um novo  sistema  monetário,  com a  hegemonia  da  moeda

americana,  abriu  o  período  da  década  de  80,  marcado  por  profundas  crises  do  sistema

capitalista, além de grande endividamento dos países e privatizações.

Iniciamos este capítulo com um estudo sobre a lei marxista, da queda tendencial da

taxa  de  lucro,  essencial  para  compreensão  da  trajetória  do  sistema  capitalista.  Sob  uma

perspectiva marxista, também abordamos as recentes transformações do sistema capitalista, o

aumento da mundialização financeira e o desenrolar da trajetória do capitalismo após o fim do

sistema de Bretton Woods, considerando as leis que regem a própria acumulação capitalista.

3.1 A QUEDA TENDENCIAL DA TAXA DE LUCRO

A  lei  da  queda  tendencial  da  taxa  de  lucro  é  essencial  no  debate  sobre  o

desenvolvimento histórico do sistema capitalista e suas crises. Isso porque a taxa de lucro

possui um comportamento  que permite  explicar  de fundo a trajetória  do desenvolvimento

desse sistema. A partir das bases teóricas que Marx estabelece em O Capital, diferenciando o

lucro da mais-valia, e definindo as composições do capital, no livro III, volume 4, Marx então

é capaz de discutir  sobre o comportamento da taxa de lucro no sistema capitalista.  Marx

define como lei o que chama de “tendência à queda da taxa de lucro”. É definida como lei,

porque se constitui como um comportamento inerente ao sistema capitalista:
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A tendência gradual, para cair, da taxa geral de lucro é, portanto, apenas expressão,

peculiar ao modo de produção capitalista, do progresso da produtividade social do
trabalho. A taxa de lucro pode, sem dúvida, cair em virtude de outras causas de
natureza temporária, mas ficou demonstrado que é da essência do modo capitalista
de produção, constituindo necessidade evidente, que, ao desenvolver-se ele, a taxa
média  geral  da  mais-valia  tenha  de  exprimir-se  em taxa  geral  cadente  de  lucro
(MARX, 2012, p. 283).

Marx explica ainda, que muitos economistas, embora tenham percebido a aparência

do  fenômeno,  não  conseguiram  chegar  à  uma  interpretação  satisfatória.  Isso  porque

diferenciação do lucro da mais-valia, é essencial para as conclusões acerca do funcionamento

dessa lei.

Montoro  (2014,  p.  140)  explica  que  a  acumulação  capitalista  é  o  agregado  das

acumulações individuais dos capitais. Por isso, a classe capitalista possui interesses comuns,

enquanto classe, em oposição aos trabalhadores: a de exploração e diminuição dos custos do

trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a classe capitalista possui interesses contraditórios entre si, a

concorrência pela necessidade de valorização do seu capital no mesmo espaço. Como forma

de  proteger-se  dessa  contradição,  o  desenvolvimento  histórico  do  capitalismo  leva  à

concentração do capital e à formação de oligopólios, constituindo o que Lênin, mais tarde -

num período de maior mundialização do capital - chamou de estágio imperialista.

O capital global, como define Marx, é composto pelo capital constante e pelo capital

variável (C = cc + cv). O capital constante é a parte do capital que se transforma em meios de

produção, isto é, máquinas e equipamentos. Já o capital variável diz respeito à mão-de-obra.

A  taxa  de  mais-valia  é  definida  pela  quantidade  de  trabalho  excedente  relativamente  à

quantidade de trabalho necessário. A partir disso, Marx deriva a taxa de lucro, que é a taxa de

mais valia em relação ao capital global - Taxa de lucro = m/C. A mecanização da produção,

ao mesmo tempo que diminui os custos do trabalho, altera a composição do capital, gerando

um aumento de sua composição orgânica (aumento do capital constante). O capital variável é

o único capaz de criar valor,  nesse sentido,  com um aumento  do capital  constante,  e  por

consequência,  do  capital  global,  mantendo-se  a  taxa  da  mais-valia  constante,  há  um

decrescimento da taxa de lucro.

Na fórmula de Marx para a taxa de lucro há então a mais-valia no numerador, e o

capital total no denominador. A mais-valia é composta pela exploração do trabalho, o que

significa que a atividade financeira, assim como a comercial, não produz mais-valia, ou seja,

não  produz  valor.  Como  explicaremos  adiante,  pelos  seis  pontos  elencados  por  Marx,  o
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bloqueio da tendência à queda geral do lucro,  se dá, em primeiro lugar, pelo aumento da

exploração  do  trabalho.  A  atividade  especulativa,  acrescenta  número  somente  ao

denominador, portanto se configura apenas como uma outra forma de repartição da mais-valia

existente.

Embora  o  capital  siga  uma  tendência  de  concentração,  ainda  assim  não  há  um

“supercapital” ou um “superimperialismo”, a acumulação capitalista se dá em um contexto de

concorrência entre os capitais, o reinvestimento e a busca constante pelo lucro não é feita pelo

capital em geral, mas pelos capitais individualmente. É dessa forma que a mecanização do

trabalho se torna cada vez mais crescente, os capitalistas buscam formas de diminuir custos de

produção,  e  expandir  seus  lucros  individualmente.  Compreendemos  então,  que  o  sistema

capitalista não possui um modo de funcionamento articulado entre os capitais, “generalizado”,

que  poderia  ajustar  sua  trajetória,  freando  as  consequências  destrutivas  de  suas  próprias

contradições.  É  a  corrida  dos  capitais  individuais  pela  valorização  que  confere  à  essas

contradições um caráter sistêmico.

Marx discute também fatores contrários à lei  da queda tendencial.  Para ele, esses

fatores são responsáveis por transformar aquilo que seria uma baixa geral da taxa de lucro,

em apenas  uma  tendência de  queda.  Marx  (2012,  p.  285) enumera  especificamente  seis

fatores, são eles:

1) O aumento do grau de exploração do trabalho

O  aumento  do  grau  de  exploração  do  trabalho  corresponde  à  maior  extração  de

trabalho excedente,  ou seja, aumento da mais-valia.  O aumento do grau de exploração do

trabalho dá origem a dois tipos de mais-valia, a mais-valia absoluta - pelo aumento da jornada

de  trabalho  -  e  a  mais-valia  relativa  -  intensificação  do  trabalho  pela  mecanização  da

produção.  Em  geral,  o  aumento  da  mais-valia  absoluta  (prolongamento  da  jornada  de

trabalho), que faz aumentar a mais-valia relativamente ao capital  constante,  contribui para

enfraquecer a queda da taxa de lucro.

2) Redução dos salários

Não possui ligação direta com a fórmula de Marx para a taxa de lucro. A redução dos

salários diminui o custo da mão-de-obra, ajudando o capitalista na concorrência.

3) Baixa de preço dos elementos do capital constante
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A diminuição do preço dos meios de produção age no sentido de diminuir os custos de

produção, contribuindo também para enfraquecer a queda da taxa de lucro.

4) Superpopulação relativa

A  abundância  de  trabalhadores,  torna  a  mão-de-obra  mais  barata,  facilitando  a

diminuição dos custos do trabalho.

5) Comércio exterior

O  comércio  exterior  permite  a  ampliação  da  escala  de  produção,  que  leva  à

diminuição dos custos de elementos do capital constante, aumentando a taxa de mais-valia e,

consequentemente, contribuindo para bloquear a queda da taxa de lucro.

6) Aumento do capital em ações

Marx desenvolve pouco este fator de diminuição da queda da taxa de lucro. Mas o

investimento do capital em ações, faz retornar apenas uma parte do lucro, que embora seja,

em média, menor, é uma remuneração do capital, parte do lucro, com os custos já deduzidos.

Embora esses seis fatores citados por Marx, ajam no sentido contrário à lei da queda

tendencial da taxa de lucro, ainda assim não são suficientes para bloquear completamente a

queda  do  lucro.  Por  isso  o  estudo  dessa  tendência  é  tão  importante  para  discutir  o

desenvolvimento do sistema capitalista que busca maneiras de proteger-se dos efeitos dessa

lei, que se faz inerente à sua própria lógica de acumulação.

3.2 OS LIMITES HISTÓRICOS DO SISTEMA CAPITALISTA

Até o momento em que Marx elabora, no terceiro livro de O Capital, sobre a lei da

queda tendencial  da  taxa  de  lucro,  a  mundialização  financeira  e  sua  dominância  sobre  o

capital produtivo ainda não era uma realidade. No entanto, ao elencar os fatores ao qual o

capital  recorre  para  proteger-se  da  queda  tendencial,  Marx  já  definia  a  importância  do

comércio  exterior  e  do investimento  em ações.  No início  do século  XX, Lênin  definia  o

“capital  financeiro”  em  seu  livro  Imperialismo,  fase  superior  do  capitalismo.  O  Capital

financeiro, como explicou Lênin, se caracteriza pela fusão entre o capital industrial e o capital

bancário, que expressava um novo estágio do sistema capitalista, o estágio dos monopólios,

estágio esse que Lênin chamou “imperialismo”.
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O  estudo  das  leis  que  regem  o  processo  de  acumulação  capitalista,  permite-nos

compreender a fundo a trajetória desse sistema. Numa perspectiva marxista, como explicou

Montoro (2014, p. 156), o processo de acumulação do capital nos países, segue uma trajetória

evolutiva (quantitativa) até sofrer um processo “revolucionário”, ou seja, de transformação

qualitativa.  O estágio  imperialista  significa,  nesse  sentido,  a  transformação  qualitativa  na

trajetória da acumulação capitalista, que na busca constante pela valorização regida pela sua

própria lógica, tende à concentração e à centralização do capital.

No  estágio  imperialista,  com  a  formação  de  um  capital  fictício,  a  acumulação

financeira  avança  à  medida  que  o  capital  encontra  dificuldades  cada  vez  maiores  em

valorizar-se  através  da  produção  industrial.  Ao  longo  do  desenvolvimento  capitalista,  a

atividade financeira desenfreada - que ajuda a provocar maiores instabilidades e crises cada

vez mais profundas - alcança uma dominância em relação à atividade produtiva. Nessa lógica,

a acumulação financeira em sua atividade nacional, atinge uma “transformação qualitativa”,

ao se estabelecer internacionalmente e fazer a lei do valor operar em escala mundial.

É à luz dessa discussão que podemos compreender a origem das crises do capitalismo.

As  crises,  que  significam  uma  interrupção  no  processo  de  acumulação  em  larga  escala,

possuem uma origem que vai além de um simples desajuste entre a oferta e demanda no

mercado  (MONTORO,  2014,  p.  145).  Não  há  como  analisar  a  causa  das  crises,  sem

considerar  sua  relação  direta  com  as  leis  que  regem  o  próprio  processo  de  acumulação

capitalista. Montoro explica:

En resumen, cuando se produce una incapacidad de contrarrestar la presión a la baja
de  la  tasa  de  ganancia,  ésta cae,  provocando  así  la  interrupción  del  ritmo  de
acumulación  (esto  es:  exactamente  lo  que  definimos  como  crisis).  Por  eso  se
caracteriza al capitalismo como irregular o fluctuante. Sin embargo, el problema no
queda ahí: como las dificultades de valorización son crecientes, se exigen aumentos
asimismo  crecientes  de  la  tasa  de  plusvalía.  Esto  desemboca  de  facto en  una
desvalorización  de  la  fuerza  de  trabajo,  es  decir,  (en  una  destrucción  parcial
principal  componente  de las  fuerzas  productivas)  supone una tendencia  histórica
consustancial al capitalismo (MONTORO, 2014, p. 146).

Montoro  apresenta  um outro ponto  de  vista  com relação  às  crises  no  quadro  do

sistema capitalista.  Não diz respeito  a  um erro de política  econômica  ou interferência  do

Estado, nem tem a ver apenas com a política de liberalização econômica, desregulamentação e

dominância da ideologia neoliberal. As políticas que propiciaram um ambiente na economia

mundial  para  a  dominação  financeira,  são  de  exigência  imperialista,  necessárias  para



37

possibilitar  novas  formas  de  repartição  da  mais-valia  e  valorização  do  capital.  O

neoliberalismo se constitui como um “sistema” ou “instrumento” conveniente às burguesias

nacionais e ao imperialismo quando necessário.

Não significa entretanto,  que a lógica de acumulação seja o único determinante da

trajetória capitalista. A luta de classe, como citou Marx, é o motor da história. O movimento

operário é produto da necessidade de reação às contradições do sistema capitalista e sua classe

dominante, cujo interesses são diametralmente opostos aos dos trabalhadores. Com a crise de

29, por exemplo, o liberalismo econômico não era uma alternativa para o imperialismo. O

plano econômico de John Maynard Keynes é que viria  a se tornar a salvação do sistema

capitalista. Leon Trotsky escreveu sobre isso em 1939, dez anos após a explosão da crise:

Existem  hoje  no  mundo  dois  sistemas  que  rivalizam  para  salvar  o  capital
historicamente  condenado  à  morte:  o  Fascismo e  o  New Deal  (Novo  Pacto).  O
fascismo  baseia  seu  programa  na  demolição  das  organizações  operárias,  na
destruição  das  reformas  sociais  e  no  completo  aniquilamento  dos  direitos
democráticos,  com o  objetivo de  impedir  o  ressurgimento  da  luta  de  classes  do
proletariado. O Estado fascista legaliza oficialmente a degradação dos trabalhadores
e  a  depauperação  das  classes  médias  em nome da  “nação”  e  da  “raça”,  nomes
presunçosos para designar o capitalismo em decadência. A política do New Deal,
que  tenta  salvar  a  democracia  imperialista  por  meio  de  presentes  para  os
trabalhadores e para a aristocracia rural, só é acessível em sua grande amplitude às
nações verdadeiramente ricas,  e nesse sentido é uma política norte-americana por
excelência.  O  governo  estadunidense  tentou  obter  uma  parte  dos  gastos  dessa
política  dos  bolsos  dos  monopolistas,  exortando-os  a  aumentarem  os  salários,  a
diminuir a jornada de trabalho, a aumentar o poder de compra da população e a
ampliar a produção (TROTSKY, 1939, p. 26).

Diante das consequências desastrosas da crise, e da crescente insatisfação da classe

trabalhadora nos Estados Unidos, o capital americano integra algumas novas variáveis ao seus

modelos econômicos. As reivindicações da classe operária americana por emprego e salários

empurra o governo americano a fazer concessões através do New Deal, na tentativa de atenuar

os avanços da classe trabalhadora e reerguer o mercado americano. Em outros países, com

posições  menos  privilegiadas  que  a  economia  americana,  a  convulsão  social  levou  as

burguesias  nacionais  a  recorrer  ao  último  instrumento  disponível:  a  ascensão do governo

fascista e a destruição completa das organizações operárias.

Em síntese, na perspectiva apresentada, o problema da dominação financeira que tem

gerado crises e instabilidades cada vez mais profundas, não tem a ver apenas com a orientação

liberal dos governos, nem é o “neoliberalismo” a causa do mal do crescimento desenfreado

das finanças. O problema da chamada “financeirização da economia” não tem outra origem,

senão  a  própria  lógica  de  acumulação  do  sistema  capitalista,  que  busca  nas  políticas  de
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desregulamentação e liberalização das contas de capital uma saída para suas necessidades de

valorização.

3.3 A MUNDIALIZAÇÃO DO CAPITAL

A mundialização, ou “globalização” - como se refere alguns autores - da economia,

diz respeito ao aumento das transações e do relacionamento econômico entre os países do

mundo. Essa “mundialização” pode ser produtiva, comercial e financeira. A mundialização

comercial é a mais antiga do mundo, desde os tempos mais remotos, os povos convivem com

a troca comercial  entre países. Foi no período do sistema mercantilista que os países,  em

especial os europeus, desenvolveram melhor o comércio mundial, e que começaram a surgir

as  primeiras  grandes  empresas  ligadas  ao  comércio  internacional,  e  os  primeiros  grandes

pensadores da então chamada economia política, hoje ciência econômica.

A “globalização” produtiva se refere à mundialização da produção, momento em que

entra  em  cena  as  firmas  transnacionais,  a  produção  fora  das  fronteiras  nacionais  e  o

investimento e/ou instalações de plantas produtivas em outros países. Esses investimentos são

os  chamados  IDE (ou  IED)  -  Investimento  Direto  Estrangeiro.  Neste  capítulo  trataremos

melhor  da  terceira  dimensão  da  “globalização”  ou  “mundialização”  do  capital:  a

mundialização  financeira.  Os  economistas  se  referem  à  mundialização  das  finanças  para

explicar  o  fenômeno  do  aumento  do  fluxo  de  investimento  em  ativos  e  instrumentos

financeiros.

Segundo CHESNAIS (1996), o fluxo financeiro entre os países se torna mais intenso a

partir  da  década  de  80.  Alguns  autores  responsabilizam  o  aumento  da  mundialização

financeira ao desenvolvimento das tecnologias de comunicação nesse período. Para François

Chesnais, o desenvolvimento da tecnologia ajudou, no entanto a análise intensificação dos

fluxos  financeiros  na  economia  mundial  tem  conexão  direta  com  o  processo  de  maior

desregulamentação  e  liberalização  da  economia  mundial,  denominado  “Revolução

Conservadora” de Margaret Thatcher e Ronald Reagan.

Com  a  recuperação  dos  Estados  europeus,  no  pós-guerra,  a  economia  mundial

começava a perceber sinais de que o sistema monetário de Bretton Woods já não mais se

sustentava.  Os ataques especulativos  à libra esterlina na década de 60,  e depois ao dólar,

levaram à crise e ao decreto unilateral, por parte dos Estados Unidos, que deu fim à paridade
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fixa ouro-dólar. O retorno do câmbio flexível,  para Chesnais, foi ponto de partida para as

instabilidades  a  partir  da  década  de  80.  Outro  marco  importante  do  processo  de  maior

desregulamentação, foi a nomeação de Paul Volcker ao Federal Reserve, no mesmo período

em que Thatcher chegava ao poder. O fluxo financeiro já existia antes entre os países, porém,

na discussão de CHESNAIS, a partir da década de 80, os investimentos financeiros não só

aumentam vertiginosamente, como possuem uma nova característica: a de serem muito mais

concentrados e voláteis em relação à outros períodos.

O autor ao relacionar o crescimento da mundialização financeira principalmente com a

maior autonomia das finanças em relação à produção e com o “fetichismo das formas de

valorização do capital”, com o fim dos “anos dourados” - como discutido no capítulo anterior,

o período de 25 anos após a segunda guerra mundial - destaca que o capital se defrontava com

maiores dificuldades de valorização. De acordo com Chesnais (1996, p. 17):

A gradativa  reconstituição  de  uma massa  de  capitais  procurando  valorizar-se  de
forma financeira, como capital de empréstimo, só pode ser compreendida levando
em conta as crescentes dificuldades de valorização do capital investido na produção
(CHESNAIS, 1996, p. 17).

Para  Montoro,  uma  sequência  de  acontecimentos  não  se  dão  sem  motivo.  Os

fenômenos  não  ocorrem  por  acaso  no  sistema  capitalista,  mas  devem  ser  interpretados

segundo as leis que regem esse sistema. Montoro enfrenta o desenvolvimento capitalista e

suas crises ao longo do séc. XX, segundo as leis do materialismo histórico e dialético.  O

período dos “trinta dourados” como se refere Chesnais, ou os “vinte e cinco” como afirma

Montoro, não passam de um “huida hacia delante” do sistema capitalista, que é incapaz de

manter um progresso econômico sustentado, por obedecer a sua própria lógica de acumulação

de capital. Com a queda tendencial da taxa de lucro, um sistema que encontra dificuldades em

fazer  valorizar  o  capital,  vai  em  busca  de  formas  de  se  defender  da  queda  tendencial,

aumentando a exploração e a espoliação, e gerando consequências como a desregulamentação

financeira,  a  formação  de  oligopólios,  a  concentração  de  capital,  a  financeirização  e  a

destruição das forças produtivas.

O  capital  mundializado  não  é  um  fenômeno  dos  anos  80.  No  séc.  XIX,  a

mundialização  financeira  já  era  uma  realidade.  Em  Imperialismo,  fase  superior  do

capitalismo, Lênin caracteriza o capital financeiro como a fusão entre o capital industrial e o

capital  bancário.  Montoro  discute  sobre  o  fluxo  do  capital  financeiro  durante  o  período

analisado por Lênin.
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El  proceso  de  internacionalización  del  capital  no  acaba  en  su  forma  comercial.
Especialmente desde finales del siglo XIX, el capital comienza a internacionalizarse
masivamente en su dimensión de capital  dinero,  materializada en el  circuito que
representamos como D-D’. De igual modo que hemos argumentado para el capital
mercancía, la disposición de toda la cantidad necesaria de D inicial puede lograrse
recurriendo a su financiación por capitales extranjeros o, visto a la inversa, el capital
dinero  puede  encontrar  su  fuente  de  obtención  de  ganancia  moviéndose  a  otras
naciones (MONTORO, 2014, p. 157).

Chesnais analisa que o processo de mundialização das finanças da década de 80 se dá

pari passu com a desregulamentação e a liberalização. Como discutido anteriormente, o autor

também  destaca  o  caráter  desse  capital  que  se  mundializa:  volátil  e  extremamente

concentrado.

A esse respeito, é importante relembrar algumas diferenças dignas de nota entre a
mundialização financeira do período que se encerra em 1914 e da fase atual. Em
termos reais, os investimentos diretos permanecem em níveis talvez inferiores aos
que haviam atingido no começo do século (Dunning, 1993: Bairoch, 1996).  Mas
esses investimentos estão bem mais concentrados do que naquela época, e também
muito mais propensos a se desvencilhar rapidamente (CHESNAIS, 1996, p. 13).

A  discussão  de  Montoro,  no  entanto,  coloca  em  questão  se  seria  o  processo  de

liberalização  econômica  a  origem da desregulamentação  das  finanças  e  da  mundialização

financeira. Sobre a internacionalização do capital no final do século XIX, Montoro explica

que  a  internacionalização  do  capital  financeiro  se  dá  pari  passu com  o  processo  de

concentração do capital, que dá origem aos grandes trustes.

El  inicio  de  la  internacionalización  del  capital  en  esta  forma  del  capital  dinero
coincide en el tiempo con el proceso de centralización del capital que da lugar a los
grandes  trusts.  Evidentemente,  esta  coincidencia  no es  casual  sino  que,  por  una
parte, es precisamente la configuración de mayores capitales la que va a permitir la
expansión  exterior  del  capital  en  la  forma  financiera  y,  por  otra  parte,  esta
internacionalización  refuerza  sobremanera  la  consolidación  de  estos  grandes
capitales (MONTORO, 2014, p. 158)

A mundialização das finanças, bem como de todas as formas de capital, acontece no

contexto  da  fase  superior  do  capitalismo -  como  explicou  Lênin  -  da  formação  de

monopólios, trustes e oligopólios. As dificuldades de valorização do capital produtivo, leva o

capital  a encontrar  outras  maneiras  de valorizar-se.  A acumulação capitalista,  que precisa

seguir em expansão pela sobrevivência do próprio sistema, se expande seguindo tendências da
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própria lógica de acumulação, que leva à maiores concentrações de capital, constituindo a fase

“imperialista”.

Nesse sentido,  diferente  do que discute Chesnais,  o processo de mundialização da

finança, e o caráter que ela adquire nos anos 80, pode não ter uma conexão tão direta - ou de

causa e efeito - com as políticas de desregulamentação de influência liberal do período. É

lógico pensar que o desenvolvimento capitalista ao longo do século XX - após as guerras

mundiais, com a formação de blocos econômicos, sistemas monetários e acordos imperialistas

- segue uma tendência de concentração de capital. A formação de monopólios se intensifica

junto com o aumento do fluxo do capital-dinheiro em busca de valorização, levando a um

novo patamar o processo de mundialização financeira.

Na linha de discussão que Montoro apresenta, a mundialização das finanças não é algo

novo, ou um fenômeno impulsionado pelo liberalismo econômico nos anos 80. O vertiginoso

aumento dos fluxos financeiros faz parte do desenvolvimento histórico do sistema capitalista,

que segue uma tendência de concentração. As crises e a desregulamentação financeira fazem

parte das consequências e necessidades do capital em sua corrida na direção da valorização.

Dessa  forma,  ao  longo  do  século  XX,  o  sistema  capitalista  tentando  sobreviver,  vai

desenvolvendo plenamente a sua lógica de acumulação segundo suas limitações.

3.4 A FINANCEIRIZAÇÃO

A  financeirização  é  definida,  em  geral,  como  o  fenômeno  da  predominância  das

finanças sobre o capital produtivo. O aumento explosivo das finanças na economia mundial é

um fenômeno recente,  a partir  da década de 80, após o colapso do sistema monetário de

Bretton  Woods,  a  chamada  globalização financeira  caminhou  junto  com  o  processo  de

desregulamentação e liberalização econômica. Em O Capital, Marx distinguiu o crédito em

duas formas: O capital de empréstimo, de curto e longo prazo, que rende juros. E o “capital

fictício”, que diz respeito à títulos e ativos financeiros, cujo preço é determinado pelo valor da

taxa de juros, e não possui nenhum vínculo com a atividade produtiva.

O debate da financeirização diz respeito ao grande crescimento da esfera financeira

em detrimento da produtiva. Segundo dados da OCDE, a taxa média de crescimento mundial

da Formação Bruta de Capital Fixo entre os anos de 2009 e 2017 - Excluindo a queda de 10%

em 2009 - é de 2,95%, enquanto que a taxa média de crescimento mundial do estoque de

ativos  financeiros  explode.  Segundo um estudo do Instituto  McKinsey,  o  crescimento  do
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estoque financeiro global a partir de 2003, era de três vezes o tamanho do PIB mundial. O

estudo revela4:

The  global  financial  stock  has  vastly  expanded  and  in  2003  reached  an
unprecedented magnitude of $118 trillion, up from $12 trillion in 1980, and $53
trillion in 1993.1 Further, its growth outpaces the growth in world GDP. While in
1980 the global financial stock was roughly equal in size to world GDP, by 2003 it
had  grown  to  more  than  three  times  the  size  of  world  GDP.  Financial  depth—
defined  as  the  ratio  of  GFS to GDP—has  grown across  all  major  asset  classes,
especially  private  ones,  in  a  process  that  accompanies  economic  market
development (MCKINSEY, 2010, p. 38).

 
Para François Chesnais (2005, p. 35), a dominância do capital portador de juros - ou

capital financeiro - está relacionada com a nova configuração do sistema capitalista, em que

as finanças têm tomado o centro das relações. Essa dominância inicia com as transformações

do  sistema  financeiro  após  o  fim  do  sistema  de  Bretton  Woods,  que  inclui

desregulamentações e políticas de liberalização econômica. Chesnais explica:

A revogação do sistema de Bretton Woods pôs fim ao padrão-ouro para o dólar,
abrindo caminho, imediatamente, para o sistema de “taxas de câmbio flexíveis” [...]
A adoção de taxas de câmbio flexíveis foi o ponto de partida para uma instabilidade
monetária crônica (CHESNAIS, 1996, p. 25).

Para  François  Chesnais,  as  medidas  implementadas  em  especial,  pelos  governos

americano e britânico, após a revogação do sistema de Bretton Woods, foram responsáveis

pelo fim do controle do movimento de capitais com o exterior, abrindo completamente os

sistemas financeiros internacionais (CHESNAIS, 1996, p. 25). O autor ainda explica, que o

lugar que ocupa o capital portador de juros no capitalismo contemporâneo, não se deve a um

movimento natural próprio do capital financeiro. Para o autor, a política neoliberal levada à

cabo pela Grã-bretanha e pelos Estados Unidos tiveram grande responsabilidade, colocando

as finanças numa posição central do sistema capitalista, permitindo ao capital valorizar-se sem

recorrer à esfera produtiva.

4  O estoque financeiro global expandiu-se bastante e, em 2003, alcançou uma magnitude sem

precedentes de US $ 118 trilhões, ante US $ 12 trilhões em 1980 e US $ 53 trilhões em 1993.1 Além disso, seu
crescimento  supera  o  crescimento  do  PIB  mundial.  Enquanto  em  1980  o  estoque  financeiro  global  era
aproximadamente igual em tamanho ao PIB mundial, em 2003 havia crescido para mais de três vezes o tamanho
do PIB mundial. A profundidade financeira - definida como a proporção entre GFS e PIB - cresceu em todas as
principais classes  de ativos,  especialmente  as privadas,  em um processo que acompanha o desenvolvimento
econômico do mercado (MCKINSEY, 2010, p. 38).
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Sob uma perspectiva  keynesiana,  Dominique  Plihon (1996) também apresenta  sua

crítica às políticas liberalizantes das décadas de 70 e 80. Para o autor, o descontrole do capital

financeiro é a causa dos desequilíbrios  econômicos e das duras crises por que passam os

países nesse período. As políticas de juros altos, levaram países ao endividamento público,

empurrando os tesouros nacionais a buscarem investimentos externos, fazendo com que as

dívidas  públicas  se  tornassem  então,  o  motor  da  globalização  financeira.  A  taxa  de

crescimento do PIB dos países não conseguia superar a taxa de juros sobre a dívida, levando

os países a enfrentar profundas instabilidades econômicas.

Em 1936, Em  A teoria geral do emprego, do juro e da moeda, Keynes já previa o

crescimento da especulação financeira à medida que os sistemas financeiros se desenvolviam,

denunciando que a atividade produtiva não poderia ser uma ilha num mar de especulação.

Keynes escreveu (1986, p. 159): “a posição é séria quando o empreendimento torna-se uma

bolha sobre o redemoinho da especulação. Quando o desenvolvimento das atividades de um

país torna-se o subproduto das atividades de um cassino, o trabalho provavelmente será mal-

feito.”

Para Montoro,  o predomínio cada vez maior da exportação de capitais  sobre a de

mercadorias  faz  parte  da  trajetória  de  desenvolvimento  do  sistema  capitalista,  que  se

desenvolve segundo suas próprias leis. Montoro escreve:

Pero la conformación de este capital financiero y su gravitación el mercado mundial
no es inocua, sino que provoca otras consecuencias. En particular, la configuración
de un nuevo terreno de juego para la acumulación del capital: la economía mundial
como tal. En efecto, la internacionalización del capital en el plano financiero, que se
expresa  en  un  predominio  creciente  de  la  explotación  de  capitales  sobre  la  de
mercancías. Y también en este caso opera la ley dialéctica por la que la suma de
cambios  cuantitativos,  que  se  resumen  en  dicho  predominio,  desemboca  en  un
cambio cualitativo: cada vez en mayor medida la ley del valor y, por extensión, el
conjunto  de  las  leyes  del  desarrollo  capitalista,  operan  a  escala  mundial.
(MONTORO, 2014, p. 168).

Esse predomínio das finanças então, não é sem sentido. Mas abre terreno para um

novo tipo de acumulação capitalista,  que possui necessidade de ultrapassar fronteiras e se

consolidar como capital mundial. Na necessidade de sobrevivência, e por consequência, na

busca de valorização constante,  o capital  faz sua trajetória em direção à concentração e à

centralização. A fusão do capital industrial com o bancário conduz à um acúmulo do capital

financeiro  cada vez maior  e  à sua predominância.  Na perspectiva  dialética,  esse acúmulo

quantitativo se torna qualitativo quando o capital  financeiro se mundializa e consolida sua

concentração e centralização em nível internacional.
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Pontuamos  aqui  então,  as  diferenças  de  Montoro  com relação  às  perspectivas  de

Chesnais e Plihon. Não é que as políticas liberais da década de 80 ajudaram a criar uma nova

configuração  do  sistema  capitalista,  propícia  à  dominância  financeira  sobre  a  produção

industrial. Não se trata de uma hegemonia ideológica liberal ou um resultado das decisões dos

gerentes do FMI. O período que marca uma expansão ainda maior do capital  portador de

juros, diz respeito à uma nova partilha da mais-valia existente, condicionada às necessidades

do capital, face às dificuldades de valorização por meio do capital produtivo.

No método da dialética marxista, o desenvolvimento do sistema capitalista se dá pelo

movimento das evoluções e revoluções. Como um processo de transformação física da água,

quando colocada no fogo. À medida que a água absorve calor, segue sua trajetória evolutiva e

chega ao seu ponto de ebulição, quando sofre o processo de “revolução”, mudando do estado

líquido para o gasoso. A evolução é a fase de acúmulo quantitativo de fatores que provoca a

“revolução”,  o  novo  estágio  em  que  o  acúmulo  quantitativo  leva  à  uma  transformação

qualitativa. As dificuldades de valorização, pela lei tendencial da taxa de lucro, obrigam o

capital  a  encontrar  outras  formas  de  acumulação.  O  capitalismo  entrava  em sua  fase  de

mundialização e monopólio já no século XIX, a “fase imperialista” como caracteriza Lênin. A

constituição  do capital  financeiro  e  sua  atividade  cumulativa  evolui  até  seu  momento  de

“revolução”, momento da transformação qualitativa, quando o grande capital se consolida em

escala mundial.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fim da  segunda  guerra  mundial  deixou  os  países  completamente  destruídos.  A

devastação humana, da indústria e das economias dos países envolvidos na guerra, levava os

governos a enfrentarem uma onda de manifestações sociais por conta do desemprego, da fome

e dos  inúmeros  problemas  sociais  desencadeados  pelas  economias  destruídas.  Através  da

análise  da  crise  do  dólar  e  da  explosão mundialização  financeira,  a  presente  pesquisa  se

debruçou a fazer uma análise da trajetória de desenvolvimento do sistema capitalista e seus

limites  históricos,  analisando  as  crises  do  sistema  à  luz  da  compreensão  da  lógica  de

acumulação de capital.

A partir de 1945, uma trama de acordos imperialistas foram firmados, tanto políticos

quanto econômicos, todos necessários ao restabelecimento do mercado mundial e ao bloqueio

da onda revolucionária que tomava os países da Europa. Além das medidas do acordo de

Bretton Woods, também cumpriu um papel de grande importância a burocracia estalinista,

ilustrada nos acordos de Yalta e Potsdam, no bloqueio da ascensão revolucionária das massas,

ajudando a integrar  a direção das organizações  operárias aos interesses das burguesias.  A

caracterização de “Huida hacia delante” de Montoro sobre os 25 anos pós-guerra, ajudam a

caracterizar a trajetória capitalista,  que na perspectiva do autor não é mais capaz de fazer

progredir as forças produtivas, nem consegue manter um período sustentado de melhoria das

condições  de  vida.  Isso  porque  a  sobrevivência  capitalista  se  baseia  na  exploração  e  na

destruição do elemento mais importante das forças produtivas: a força de trabalho.

Neste trabalho,  apresentamos não apenas os fatores diretos que levaram à crise do

dólar em 1971 e à explosão da dominância financeira: recuperação das economias, retorno da

concorrência, ataques especulativos do dólar e políticas de liberalização e desregulamentação.

Mas se interessa em questionar mais a fundo porque esses fatores aparecem e levam à crise e

à  chamada  “financeirização”.  A  ausência  de  um  “superimperialismo”  nos  diz  que  a

acumulação capitalista se dá pela busca constante dos capitais individuais pela valorização.

Na corrida individual pela valorização, à medida que se automatiza o processo de produção,

diminui  a  quantidade  de  trabalho  humano  relativamente  à  quantidade  de  capital  global,

fazendo com que o sistema como um todo obedeça à uma lei estabelecida por Marx, da queda
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tendencial da taxa de lucro, e que não encontre uma forma geral de ajuste do seu próprio

funcionamento.

Ao mesmo tempo, à luz do método marxista, observamos as transformações do capital

financeiro, cuja existência já é constatada nas obras de Marx e Lênin, mas que passa a operar

em maior escala a partir da década de 80. A explosão das finanças da década de 80, não é pura

e simplemente produto das medidas liberais, mas precisa ser analisada também no quadro da

trajetória capitalista. Numa perspectiva dialética, a atividade financeira nos países progride

evolutivamente  até  atingir  sua  etapa  de  transformação  “qualitativa”,  quando  atravessa  a

fronteira dos países e passa a operar em escala mundial.

Montoro discute que a classe operária não é uma construção ideológica, mas produto

da exploração capitalista. No mesmo sentido, as instabilidades e crises capitalistas não são

produto de ideologia expressada em políticas liberais, nem o problema da “financeirização”

tem  a  ver  apenas  com  um  neoliberalismo  inconsequente.  Se  trata  do  funcionamento  do

imperialismo,  que  recorre  à  todo  tipo  de  instrumento  necessário  à  sua  sobrevivência.  As

instabilidades e crises não podem ser compreendidas de outra maneira, senão no quadro de

um sistema que se desenvolve segundo sua própria lógica de acumulação de capital.

Nesse  sentido,  as  reformas  são  importantes  apenas  como  forma  de  garantir

conquistas operárias nos marcos do sistema capitalista, mas não são suficientes, uma vez que

o funcionamento  do sistema capitalista  não permite  mais  que uma fuga para  frente,  uma

“huida  hacia  delante”,  mas  não  é  capaz  de  manter  um  progresso  sustentado  das  forças

produtivas, e melhoria das condições de vida da humanidade.
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