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O desenvolvimento normal da fase avançada (ou superior) do modo de produção capitalista 
evidencia de maneira sempre maior como o processo de tendência ao monopólio financeiro 
é a realidade que qualifica os três últimos decênios. 
 
A união fundamental tornada assim indissolúvel entre capital monetário e capital industrial, 
gerada no início do século XX, que deu vida ao capital financeiro, é a que caracterizou as 
dinâmicas imperialistas do século passado e as atuais. 
 
As grandes holdings financeiras atualmente, de fato, detêm a maior parte da propriedade 
das empresas produtivas de mercadorias em todo mundo sem distinções. A propriedade 
tornada assim um privilégio de poucos, é detida por um número de capitalistas sempre 
menor e isto, claramente, numa fase crítica como a atual, não faz outra coisa que não 
exasperar as relações no interior dessa cúpula de senhores do dinheiro. A inimizade desses 
Irmãos é que naturalmente gera os conflitos interimperialistas a que assistimos 
constantemente. O processo de atração, num primeiro momento, e, só sucessivamente, de 
repulsão é o que constantemente ocorreu no século XX e continua, com maior ardor, no 
atual. A queda tendencial lucro, a superprodução de capital e de mercadorias são mais em 
geral a causa dessa lei natural do modo de produção capitalista à qual seus agentes 
principais, os capitalistas, naturalmente não têm a possibilidade de se subtrair. A acentuada 
diminuição de acumulação no mercado mundial é tal que demonstra e, 
contemporaneamente, determina as atuais dinâmicas imperialistas. A tendência histórica à 
mecanização e, ainda, à diminuição de uma parte do valor de mercado das mercadorias em 
geral e, de outro lado, da produção de (saggio) e da massa de mais-valia, da qual o lucro é 
somente a forma monetária, é tal que na fase atual inevitavelmente determina uma 
tendência ao monopólio. A utilização de máquinas mais e mais especializadas, com o 
objetivo de obter produtos mais competitivos no mercado, inevitavelmente é tal que 
determina a diminuição inexorável do valor de mercado e com tal rapidez que, associada ao 
estratagema das patentes, a maior parte dos Irmãos concorrentes, não tem capacidade de 
adaptar o próprio sistema produtivo de modo a produzir a um valor individual que ao 
menos não exceda em muito aquele produzido pela maior parte dos Irmãos. E tudo isto 
acontece num contexto em que o mercado mundial é usado de maneira completa. Há tempo 
que o capitalismo expandiu seus tentáculos sobre todo o globo, não deixando livre algum 
possível nicho de mercado, como por exemplo sucedeu na época do primeiro imperialismo 
britânico nos confrontos da Índia. Nesta situação, portanto, é natural que as empresas 
produzam a um valor de mercado mais baixo engulam os concorrentes que permanecem 
fora do entorno de que se falava antes. Isto não determina outra coisa que não a natural 
tendência ao monopólio e, falando com a linguagem burguesa, o excepcional fluxo de 
fusões e aquisições que por ao menos 50 anos constantemente aumenta de intensidade. 
 
Esta inevitável tendência à redução do número de proprietários da maior parte da produção 
mundial determina a superação dialética da fase precedente do imperialismo multinacional 



que, pela própria característica de tal evolução, é corretamente definida como transnacional 
(M. Donato, G. Pala A cadeia e os elos). Enquanto antes, de fato, a produção 
qualitativamente mais importante era aquela feita por empresas multinacionais, das quais 
era bem individualizável a nação de origem que coincidia com a dos proprietários do 
controle, e tinha como fator qualificador o outsourcing ao exterior e a venda de 
mercadorias na pátria e ao exterior, agora a situação é mais transversal, transnacional sem 
dúvida. 
 
Tal processo é o que Marx definia como centralização dos capitais, que necessariamente 
acompanha e qualifica a fase imperialista do capitalismo. Numa situação de crise e de 
aumento tendencial das maiores multinacionais, é inevitável que uma parte das empresas de 
dimensões iguais ou inferiores, constantemente em crescimento, seja forçada à crise. Isto 
ocorre porque as impresas multinacionais, numa fase de crise como a atual, têm a 
capacidade de poder diminuir os custos, seja pelo capital constante ou pelo variável, 
incrementando a taxa de exploração (ou a produtividade, como gosta de dizer o economista 
burguês) e reduzindo o custo das matérias-primas, recorrendo, cada vez mais, ao uso das 
armas, seja de maneira direta (de comum acordo com a indústria bélica imperialista, como 
no caso do Iraque), ou de maneira indireta (como ocorre quotidianamente na opulenta 
África centro-meridional [cfr. Contr. Número 92]). Torna-se fundamental, portanto, por 
esta razão, uma estreita aliança com a indústria bélica que, desta maneira, aumenta sua 
relevância política e determina, como no caso USA, eleições de grupos da proporção do de 
Cheaney-Bush-Rice. O objetivo natural, portanto, não pode ser outro que diminuir os 
custos de produção, coisa necessária vista a diminuição tendencial da massa de mais-valia 
produzida em todo o globo. Mas este é um jogo em que a única lei que existe é mors tua 
vita mea; claramente a morrer são os que não conseguem comprimir os custos, em paridade 
da mais-valia extraída, e, portanto, não conseguem fazer diminuir o valor de mercado, em 
torno do qual oscilam os preços de mercado, j´que, por causa do excepcional 
desenvolvimento tecnológico, em alguns casos, serão obrigados a vender a própria 
mercadoria a um preço inferior ao preço de custo individual. Nesse processo em que, fique 
bem claro, não é criado neo-valor, é óbvia a tendência à diminuição do número de 
proprietários: e isto é o que determina a superação da fase multinacional com o emergir da 
nova forma transnacional. 
 
Tudo isto, claramente, determina uma difícil individualização dos arranjos proprietários e 
da “nacionalidade” das empresas produtivas. Como exemplo esclarecedor pode ser tomado 
em consideração o caso da FIAT. Atualmente é uma empresa multinacional com base na 
Itália, propriedade italiana, com uma parte da produção deslocada para o Brasil (Minas 
Gerais) e para a Polônia, um mercado de venda que abrange (coinvolge) mais ou menos 
todo o mundo e com um sistema de organização publicitária e de serviços conexos que 
envolve grande número de nações, entre as quais, como é lógico, também a Itália. É normal 
hoje pensar que o “Palio” seja um automóvel italiano. Mas, todavia, 20% das ações da 
FIAT são detidos pela General Motors que, por enquanto, é de propriedade de uma holding 
principalmente norte-americana. A vontade dos proprietários da General Motors de 
adquirir a FIAT que, claramente, está em crise por nenhum outro motivo além dos que se 
falou antes, poderia evidenciar-se dentro de poucos dias ou meses. E, quando se verificasse 
esta hipótese, com o estado muito provável das coisas, poderia também definir-se o “Palio” 
um carro italiano? Se obteria assim, de fato, uma situação tal em que os proprietários da 



azienda seriam norte-americanos, a empresa teria sua direção central na Itália, emitiria 
obrigações em Euro, produziria em pelo menos dois continentes e venderia a própria 
mercadoria em numerosos Estados de todo o globo. E neste contexto, quem deveria tutelar-
lhe os interesses? O Estado norte-americano ou o Estado italiano? 
 
Nesse panorama caracterizado por uma forte e difusa conotação de transnacionalidade da 
produção, é erro significativo ainda considerar como dominante o embate entre 
imperialismos, por exemplo, norte-americano, alemão ou japonês. A tripolaridade 
imperialista parece agora ser superada por uma forma sucessiva. E é esta que pretendemos 
examinar. 
 
Na literatura econômica burguesa se discutiu muito no passado sobre a possibilidade de 
adoção de áreas monetárias com base na diferente composição geográfica ou 
mercadológica de uma determinada zona do mundo. Uma contribuição fundamental foi 
proposta por Robert Mundell em 1961 com um artigo publicado na maior revista 
econômica burguesa norte-americana American Economic Reveiw, com o título A theory 
for the optimal currency areas, em que se chegava a definir como área monetária ótima 
aquela em que houvesse uma homogeneidade mercadológica de produção. A contribuição 
seguinte [McKinnon, 1963], a partiu da análise mundelliana e, focando atenção sobre o 
papel que a ilusão monetária dos trabalhadores deveria ter tido, concluiu com a afirmação 
de que a otimização de uma área monetária é determinada pelo grau de autarquia dela 
própria, quando a dependência do exterior de uma área fosse baixa, a possibilidade de ela 
utilizar uma única moeda seria mais ótima. 
 
As contribuições na literatura burguesa foram notáveis, mas, claramente, todas se 
esqueceram que o problema não é puramente monetário, pois na realidade a moeda que se 
discute é dinheiro suscetível de transformação em capital. 
 
Portanto, partindo exatamente desta premissa, é necessário individualizar o papel que o 
surgimento do Euro pode ter no interior da dinâmica imperialista apontada anteriormente. 
Na atual fase de crise, de fato, vimos como é necessária a compressão dos custos para obter 
o máximo de competitividade, ou diminuir o valor de mercado, mantendo a mais-valia 
produzida [que, todavia, é em nítida e tendencial diminuição]. Mas, além disso, notamos 
como, ao menos desde 1980, a produção ocorre na predominância dos casos que contam, 
por meio de uma cadeia de valor cujos elos são disseminados sobre toda a superfície 
global. O deslocamento de todas as fases da produção, de fato, cria uma verdadeira fileira 
produtiva que, portanto, no estado atual das coisas, utilizaria no próprio processo um 
número notável de moedas, uma para cada país em que está instalado um ou mais dos elos. 
Isto, considerada a grande volatilidade dos câmbios mundiais (veja-se, por exemplo, o 
mencionado caso do Brasil em relação à FIAT), poderia determinar grande insegurança e 
indeterminação dos resultados (lucros) de cada empresa transnacional, numa fase tão crítica 
como a atual. Vão oltretutto considerados o grave custo empresarial, da tributação e das 
eventuais barreiras alfandegárias que ainda são muito altas, relativamente ao volume dos 
negócios que cotidianamente ocorrem e, sobretudo, à lentidão que é imposta à produção 
pela utilização de diferentes moedas nos diferentes elos. A utilização de uma única moeda, 
ao inverso, garantiria um tempo de rotação do capital bem mais rápido, assegurando, 
assim, um resultado de lucro bem mais elevado. Até agora relacionou-se o problema 



unicamente à importância da dinâmica monetária ligada à produção de mais-valia e à 
apropriação na fase de circulação dela sob a forma monetária representada pelo lucro.  
 
Numa fase em que é absolutamente prevalente o número de investimentos financeiros sobre 
os “produtivos” é necessário ver como a dinâmica monetária pode ser utilizada no âmbito 
especulativo. Mesmo porque em crise permanente, desde cerca de 1968 (bem antes do 
exaltado choque petrolífero), o sistema capitalista mundial registra um notável excesso de 
capital. Incapaz de produzir mais-valia e, portanto, insuscetível de se auto-valorizar por 
meio do uso produtivo-material, grande parte do capital é empregada com objetivo 
especulativo, ou por meio do instrumento dos investimentos de portfólio, que não são outra 
coisa senão a tentativa de drenar uma parte da mais-valia já produzida ou de outro modo 
aumentar uma bolha especulativa em nível mundial que, mais cedo ou mais tarde, como diz 
a própria palavra, tende a estourar porque claramente não está em linha com a mais-valia 
produzida, e, portanto, com a riqueza realmente produzida. É claro que na detonação 
alguém deverá literalmente eximir-se das penas, e é outro tanto claro que, na maioria dos 
casos, as vítimas são os pequenos poupadores, pessoas assim tão caras à (a)sinistra 
burguesa européia e de além-mar. Os resultados dessa especulação, necessária exatamente 
porque o capital só é tal se produz lucro, chegaram já na década de 1970 com a grande 
aquisição dos títulos de dívida pública dos países subdesenvolvidos (em particular aqueles 
latino-americanos), concedidos sem muitos obstáculos pelos governantes da época, 
ditadores claramente filo-norte-americanos o filo-europeus – o exemplo da Argentina é 
emblemático, pois, sob a ditadura, o débito com o exterior aumentou 369%. 
 
Nesse contexto, ainda uma vez, emerge a centralidade da estabilidade do câmbio e, 
portanto, da utilização da moeda forte, pois essa é exatamente o requisito determinante do 
fluxo de investimentos especulativos. E, claramente, isto estaria garantido por um tipo de 
ancoragem, mais ou menos vinculante, de todas as moedas dos países subdesenvolvidos, e 
por isto particulamente de risco, a moedas fortes como o Euro ou o dólar norte-americano. 
O caso da Argentina e o do Equador são emblemáticos onde, no primeiro caso, após a 
ancoragem fixa da moeda local ao dólar, com o Plano de conversibilidade de 1991 os 
investimentos de portfólio são incrementados em mais de 35 bilhões de dólares e, no 
segundo caso, com a dolarização completa, esses foram aumentados de 45,8 milhões de 
dólares do ano precedente – 1999 – para 5.582 milhões de dólares de 2000, fugindo  dentro 
dos outros poucos meses posteriores e determinando, como já ocorrido antes no sudeste 
asiático e depois na Rússia, as crises dramáticas. 
 
Alogoskoufus, Portes e Rey (1997) estimam que os custos de transação internacional entre 
moedas que asseguram volatilidade praticamente nula,1 são próximos a 0,05% que, apesar 
de parecer uma cifra irrisória, se comparada ao excepcional fluxo quotidiano de 
investimentos e de comércio internacional, determina um custo bem notável, sendo uma 
alíquota cinco vezes maior que a tão exaltada Tobin tax. Além disso, Bénassy-Quéré 
(1998), nota como esse dado é indicativo unicamente para as transações entre países que 
utilizam moeda forte ou que têm sistemas de ancoragem monetária parcial ou total. No caso 

                                                 
1 A análise em realidade éfeita sobre moedas esistentes em 1997, ovvero Dólar norte-americano, Franco 
francês, Marco alemão, Libra esterlina e Yen. 



em que, de fato, exista um grau de volatilidade, os custos de transação crescem 
proporcionalmente com ele. 
 
É importante ver, brevemente, como ocorre o processo de aquisição de títulos estrangeiros 
para compreender como e onde processos de monetarização encontram conveniência para 
existir. Tomemos por hipótese, retomando fielmente o exemplo de Bénassy-Queré (1998), 
que um capitalista japonês tenha intenção de adquirir um pacote (minoritário) de ações da 
Fiat, claramente denominado em Euro. Os metodos alternativos que ele teria para fazer isto 
são: 
 
Vender Yen para adquirir uma quantidade de Euro correspondente al valor das ações que 
deseja adquirir; 
 
Vender Yen para adquirir uma quantidade de dólares norte-americanos em quantidade tal 
para poder adquirir a quantidade necessária de Euro para a aquisição das ações da Fiat. 
 
O primeiro método, que chamaremos direto, produz dois tipos de custos de transações: o de 
câmbio e o doméstico do Euro [relativamente à Itália, portanto], como por exemplo os 
ligados à imposição fiscal. 
 
O segundo método, claramente indireto, determinaria três tipos de custo: o de câmbio Yen-
USD e USD-Euro, mais o doméstico. 
 
É claro que a escolha será determinada pelo menor entre o custo do método direto e o do 
método indireto. 
 
Mais interessante, pelo que estamos analisando, é claramente o caso em que o capitalista 
japonês tenha intenção de adquirir ações, por exemplo, da Petrobrás brasileira. Os métodos 
à sua disposição, desta vez, são três:  
 
O método direto Yen-Real; 
O método indireto via Euro; 
O método indireto via dólar. 
 
Também nesses casos, claramente, escolherá o método que garanta um custo inferior. 
Claramente, quando o Real estivesse ancorado estavelmente ao dólar e o utilizasse como 
moeda de referência para as trocas internacionais, os custos ligados ao método três (Fdi) 
seriam inferiores aos ligados ao método dois (Fei). 
 
Portanto, o objetivo que a dolarização de qualquer tipo deveria ter é o de obter uma 
situação deste tipo: 
 
Fi = Fdi >> Fei 
 
Com maior razão, portanto, neste caso, em que o Real é hipoteticamente ancorado ao dólar, 
utilizando-o como moeda de referência, seguramente um capitalista que emite obrigações 
em dólares e, portanto, tem um capital monetário predominantemente denominado em 



dólares, preferiria investir adquirindo ações de empresas brasileiras, economizando dessa 
maneira muito dos custos de transação, mais que de empresas de outros países que não são 
ancorados ao dólar ou que têm ancoragem em moedas de outros países. 
 
O quanto asseverado até agora sobre custos de transação, claramente, pode ser estendido 
também ao comércio, na medida em que a estrutura dos pagamentos é geralmente a mesma. 
Num estudo da CEPAL de 2001 [Surgimento do Euro e suas implicações para a América 
Latina e Caribe] foi feita uma estimativa dos coeficientes de correlação entre as variáveis 
até agora consideradas. Dessa estimativa sublinhamos como notavelmente significativos os 
coeficientes que correlacionam estrutura do comércio exterior de um país com a ancoragem 
a uma moeda forte. 
 
Tabela 1 

ancoragem USD EURO YEN 
Esrutura do 
comércio exterior 

   

Em USD 0,355 -0,352 -0,195 
Em EURO -0,451 0,458 0,211 
Em YEN 0,251 -0,240 -0,164 
Fonte: Emergencia del Euro y suas implicaciones para America Latina y el Caribe, CEPAL 2001 
 
Pela tabela 1, vemos como existe uma correlação positiva entre a moeda de referência 
utilizada por um país no comércio exterior (portanto importações e exportações) e um país 
com a ancoragem em tal moeda, seja em dólar norte-americano ou em Euro. No que 
concerne ao Japão, a situação é diferente, mas, dada a atual situação recessiva do país 
asiático, os dados são pouco indicativos. Isto faz refletir, além de tudo, o fato de que o 
coeficiente de correlação cruzado entre o uso de moeda de referência em Euro ou em dóloar 
norte-americano e a ancoragem cambial é negativo. Isto, claramente, não faz outra coisa 
senão confirmar o que foi dito antes: a ancoragem de um país a uma das duas moedas 
fortes, de qualquer modo, exclui os capitalistas que usam a moeda inimiga. Da mesma 
maneira é considerada, por meio de uma estimativa econométrica, a probabilidade de adotar 
uma moeda forte como âncora com base na prevalência dos fluxos comerciais. Os 
resultados são similares aos precedentes na medida em que se evidencia como a 
probabilidade de adotar uma âncora cambial com o dólar é positiva para os países que têm 
uma estrutura de comércio preponderantemente em face dos Estados Unidos. 
Simetricamente, ocorre com o Euro. Os resultados cruzados ainda uma vez são negativos, 
demonstrando outra vez como as duas moedas são sempre alternativas. 
 
Uma outra variável que parece fundamental na decisão de adquirir uma moeda como 
âncora é o débito externo. Também neste caso, como no caso do comércio, a denominação 
do débito em dólares implica numa correlação positiva na adoção de uma âncora com o 
dólar norte-americano. A mesma coisa ocorre com o Euro e, também neste caso, os efeitos 
cruzados são negativos. Tudo isto, além de tudo é confirmado pelos trabalhos de Dooley, 
Lizondo e Mathieson (1989) e de Eichengreen, Mathieson (2000), que observam 
dependência da moeda utilizada para as trocas internacionais em relação à denominação do 
débito e do pagamento de juros que, desse modo, confirmaria o que se observa na tabela 1. 



 
O que obtivemos nesta primeira parte do trabalho é que: 
 

1. A ancoragem a uma moeda forte favorece o investimento (produtivo e financeiro) 
por parte dos capitalistas que utilizam tal moeda para sua própria atividade; 

2. A ancoragem a uma moeda forte favorece o uso de tal moeda, por parte do país 
ancorado, como referência para o comércio exterior; 

3. O volume de comércio preponderante por parte de um terceiro país em relação a um 
país emissor de moeda forte favorece àquele a adoção daquela moeda como âncora; 

4. A denominação dos títulos do débito externo e o conseqüente pagamento dos 
serviços favorece de maneira muito forte a adoção como âncora da moeda em que 
os títulos são denominados, por meio da adoção da moeda pelo próprio país como 
referência para as trocas com o exterior e o uso dela como prevalente na cesta de 
moedas que compõem as reservas oficiais do banco central do país considerado; 

5. O uso de uma moeda como referência para as trocas internacionais, reduzindo-lhes 
os custos, favorece tanto os investimentos como o comércio com os capitalistas que 
utilizam tal moeda para sua própria atividade. 

 
Pela absoluta centralidade assumida, portanto, pela ancoragem – a partir do nível mínimo 
descrito pela simples adoção da moeda como referência para as trocas internacionais, até a 
dolarização completa – sobre todo o sistema capitalista mundial, é de crucial importância 
ver quais tem sido as últimas vicissitudes da política econômica que influenciaram tal 
situação. 
 
Pelo que se acabou de ver, parece bastante provável que o projeto de extensão do NAFTA 
(North Amarican Free Trade Agreement) para todo o continente americano (ALCA), com a 
óbvia exclusão de Cuba, deva andar pari passo com qualquer forma de ancoragem ao dólar 
norte-americano. Que o processo é terrivelmente contraditório foi bem demonstrado pela 
falência do Plano de Conversibilidade argentino e pelas imensas dificuldades em que 
atualmente está o Equador. De fato, quanto maior for o grau de dolarização da economia 
latino-americana, maior será a possibilidade dos capitalistas de produzirem mais-valia e de 
realizá-la, pelo que se viu anteriormente. Todavia, uma situação de completa dolarização, 
assim como prevista no projeto IMSA, comportaria riscos altíssimos. Além de tudo a crise 
generalizada em todo o subcontinente sul-americano, não produz outra coisa que uma 
situação duvidosa difusa sobre suas reais capacidades estruturais de poder sustentar uma 
dolarização que comportaria a perda da autoridade monetária por parte dos Estados e, 
conseqüentemente, de um emprestador de última instância em condições de garantir 
liquidez ao sistema em caso de crise. 
 
As dificuldades que, além de tudo, o projeto ALCA está encontrando são de natureza 
estritamente imperialista. Com isto se quer sublinhar como os interesses dos capitalistas-
irmãos-inimigos ligados ao Euro estão também apontados para o continente latino-
americano. A afirmação do neo-presidente espanhol Zapatero pela qual é objetivo 
“recuperar-se a América Latina” é direta em reforçar este conceito. E nisto não há nada de 
neo-colonialista ou qualquer grosseria desse tipo, mas, simplesmente, o resumo do embate 
imperialista no interior da América do Sul, e é exatamente isto que pretendemos examinar. 
 



Historicamente o fluxo de investimentos externos e de investimentos de portfólio tem 
rápido crescimento vertiginoso, progressivamente, a partir da década dos anos 70 do século 
passado. Sem entrar na análise específica, para a qual se remete a outros trabalhos 
precedentes, é mister sublinhar como eles foram, a partir da última crise não resolvida, uma 
necessidade para o capital imperialista internacional. A impossível auto-valorização na 
pátria determinou este fluxo excepcional que interessou, além dos países capitalistas 
avançados, também aos países subdesenvolvidos e, por esta razão, também à América 
Latina. Qualitativamente os investimentos diretos interessaram transversalmente a todo o 
subcontinente sul-americano, aproveitando-se, em particular, das relações já estreitas como 
um laço no pescoço das populações, instaurados durante o período do primeiro 
endividamento, precedente ao máximo fluxo de investimentos estrangeiros diretos e 
investimentos de portfólio. O processo de privatização em toda parte foi, durante os anos 
90, uma ocasião única a disposição do capital esquizofrênico, para poder encontrar 
possibilidade de acumulação. Empresas locais, de dimensões e de saúde econômica pouco 
menos que ótimas, foram assim privatizadas, garantindo um desembarcadouro seguro para 
os capitais estrangeiros. Foi assim que as maiores empresas de telefonia, de energia, de 
recursos energéticos e quantas outras, foram adquiridas por proprietários estrangeiros, 
claramente do primeiro mundo. Não é por outra razão que a América Latina resulte, em 
2001, segundo a UNCTAD, como a zona do mundo que recebeu o maior percentual de 
investimentos estrangeiros diretos determinados pelas privatizações (mais de 40%), o dobro 
em relação ao segundo classificado (sudeste asiático). 
 
Neste processo, um papel bem substancial foi assumido pelo setor bancário e, por tudo que 
se viu até agora, interessa-nos um modo particular. 
 
As principais aquisições por parte do capital estrangeiro de bancos, já existentes nos 
últimos quinze anos, foram notáveis e se ajuntam para definir uma situação tal pela qual no 
México, de 1992 a 2001, o percentual de ativos dos bancos estrangeiros sobre o total 
passou de 1,2 a 80; na Argentina, por causa do Plano de convesibilidade que, como já visto, 
antecipou esse fluxo, a passagem no mesmo período é de 21,7 a 48,6 em 1999; e, no Brasil, 
de 11% em 1992 a 27,4% em 2000. O sistema bancário latino-americano, assim 
estruturado, é, portanto, caracterizado por destacada presença estrangeira que, além de tudo 
administra 60% do total de empréstimos e 50% do patrimônio bancário total em 1999 
(Salomon, Smith-Barley). 
 
A concentração do capital financeiro mundial, como ilustrado antes, criou gigantes também 
do ponto de vista bancário que, com a oportunidade latino-americana, tiveram possibilidade 
de aumentar posteriormente com as fusões e aquisições, alcançando as posições de absoluta 
prevalência no território: é este o caso do BSCH (Grupo Santander), Citibank, BBVA 
(Banco de Bilbao), BankBoston, HSBC (Hong Kong e Shangai) e ABN Amro. A soma das 
atividades destes bancos alcança cerca de 60% dos ativos de todos os bancos estrangeiros 
latino-americanos. 
 
No interior desse grupo de senhores do dinheiro, o peso relativo percentual é o seguinte: 

 
 



Tabela 2 

Banco Origem % 
   
BSCH Espanha 34 
Citibank Usa 21,8 
BBVA Espanha 19,6 
BankBoston Usa 8,7 
HSBC Inglaterra 9,15 
ABN Amro Holanda 6,7 
Fonte: CEPAL(2000) 
 
Os dados inseridos na tabela mostram como os bancos de propriedade de capitalistas 
residentes na Europa e emissores de obrigações em Euro são 70% contra 30% dos norte-
americanos. O dado torna-se ainda mais relevante se, com o objetivo de relacionar tal 
questão à ALCA, excluirmos o México: neste caso, o peso percentual dos bancos com base 
em Euro é o triplo com certeza nos confrontos com aqueles com base em dólar. Se se 
considera, além de tudo, que os títulos de débito externos (público e privado) ainda hoje 
estão preponderantemente nas mãos dos bancos estrangeiros (muito provavelmente estes 
mesmos grupos bancários), deveria aparecer bem nítido qual é o problema e quais as 
potencialidades de um forte atrito entre os dois tipos de imperialismo. De fato, até o 
nascimento do Euro, o financiamento por parte dos bancos privados europeus realizou-se 
preponderantemente em euro-dólares; mas até então, suas obrigações eram prevalentemente 
denominadas em moedas menores (se não em dólares norte-americanos) que, sendo mais 
débeis, não eram facilmente utilizáveis como moedas de denominação de empréstimos. 
Agora que, todavia, as coisas mudaram, e que gradualmente as obrigações são emitidas em 
Euro, por que motivo estes bancos deveriam continuar a fazer empréstimos em euro-
dólares, indo ao encontro a custos notáveis e diminuições de lucro de que se falava acima? 
Claramente, a tendência é de substituição, embora lenta, da moeda de denominação de 
empréstimo dólar norte-americano pelo Euro. Mas, pelo que se viu anteriormente, uma 
chuva de Euro sobre a América Latina – situação certamente potencial – poderia 
desorganizar, segundo as relações já vistas, qualquer projeto de ancoragem cambial em 
qualquer nível.  
 
Anteriormente vimos como uma ALCA sem âncora cambial não é um projeto 
particularmente ótimo para os capitalistas ligados ao dólar norte-americano, sobretudo se, 
pelo que se viu, a estrutura bancária devesse permanecer inalterada. Se, além da crise 
profunda que, atualmente, envolve todos os países do subcontinente, se devesse acrescentar 
a incômoda presença do Euro, as perspectivas da ALCA poderiam ser tudo que não rosas. 
 
Nesta ótica, provavelmente, vê-se a aceleração das operações que a ALCA está obtendo 
neste período, não obstante a evidente calamidade latino-americana; da mesma maneira é 
vista, além disso, a estranha oposição de alguns governantes, definida por muitos com a 
habitual grosseria, como antiimperialismo sujo.  
 
 


