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A editora Verso vai publicar ainda no primeiro semestre de 2016, em abril, o livro 

The City – London and the global power of finance, de Tony Norfield.  

Tony Norfield possui uma experiência de 20 anos no ambiente de negócios 
financeiros da City de Londres. Por dez anos atuou como diretor-executivo e chefe global 
da seção de estratégia FX1 num grande banco europeu. Daí saiu para completar o seu 
PhD em Economia na SOAS2 da Universidade de Londres. Além de tudo isso, ele é 
marxista. Formou-se assim, pois, uma receita perfeita capaz de produzir um excelente 
livro sobre o imperialismo britânico moderno e sobre as características das finanças 
globais no século XXI.  

No livro The City, Norfield apresenta alguns lampejos (insights) importantes para 
uma boa compreensão da natureza dos sistemas financeiros modernos, assim como 
sobre o papel que desempenham no funcionamento (ou não-funcionamento) do 
capitalismo. Norfield enfatiza que a finança e a produção são inseparáveis no 
capitalismo do século 21 – “eis que são parceiros próximos na exploração [do trabalho]”. 
Sempre estiveram juntas desde os primórdios do capitalismo industrial, mas agora os 
laços entre elas estão ainda mais apertados. Assim, a visão muito constante em círculos 
keynesianos e marxistas de que há uma divisão categórica entre a finança e o capital 
produtivo – e de que se pode classificar a primeira de “má” e o último de “bom” – é um 
erro que leva a um mal entendimento quanto à natureza do imperialismo e ao papel dos 
centros financeiros, tal como o da City de Londres. 

Outros lampejos (insights) apresentados por Norfield dizem respeito ao papel do 
capitalismo britânico no imperialismo global. Com referência à importância do seu setor 
financeiro a nível mundial e na área do comércio de moeda estrangeira, a Grã-Bretanha 
encontra-se em segundo lugar, perdendo apenas para o EUA. A Grã-Bretanha tem o 
segundo maior estoque de investimento direto estrangeiro (IDE), quase dois trilhões de 
dólares, o que equivalente a 30% do PIB do Reino Unido. Considerando as 500 maiores 
empresas globais, o Reino Unido, com 34 empresas, perde apenas para os EUA. Tem seis 
instituições financeiras entre as 50 maiores; os EUA, em comparação, têm dez. Ademais, 
os ativos dos bancos do Reino Unido são quatro vezes o PIB do País. Nesse último quesito 
tem a terceira maior proporção em nível mundial, vindo logo depois da Suíça e do 
paraíso fiscal de Luxemburgo. 

As vantagens de Londres como centro financeiro mundial vem de seu fuso 
horário que é central para negociação financeira, do fato que usa a principal língua do 

                                                             
1 NT: FX é a sigla que designa aquilo que é conhecido por Forex Trading Strategy, ou seja, o departamento 
de um operador financeiro global que elabora a sua estratégia de compra e venda de divisas na City de 
Londres.  
2 NT: SOAS: sigla da School of Oriental Studies da London University.  
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imperialismo (a língua inglesa) e da sua enorme base de serviços profissionais, em 
contraste com a relativa fraqueza dos mercados monetários dos EUA e dos bancos que 
têm menor alcance global. 

O capitalismo britânico perdeu a condição hegemônica que detinha há cem anos 
atrás. Porém, no período do após-guerra, mesmo se a sua base industrial encolheu, ele 
foi capaz de manter o papel global do seu setor financeiro. Depois que os bancos norte-
americanos e os bancos estrangeiros foram autorizados a operar sem restrições, o 
mercado de eurodólares na década de 1960 e o “big bang” financeiro na década de 1980 
conseguiram preservar a preeminência da City. 

Em seu livro, Norfield publica um excelente gráfico que mostra a hierarquia 
global das potências imperialistas segundo um conjunto de critérios, tais como o PIB 
(GDP), os gastos militares (Military), o investimento direto estrangeiro (FDI), os ativos 
bancários (Banks) e o comércio de divisas estrangeiras (FX). 

 

 

 

Norfield argumenta que a competência financeira é uma forma de poder 
econômico, o qual permite aos países imperialistas se apropriar de recursos e de valores 
criados no resto do mundo. Ele tem uma definição de imperialismo3: este se apresenta 
quando um pequeno número de países domina os mercados mundiais por meio de suas 
corporações multinacionais, as quais tanto podem produzir coisas, ofertar serviços e 
propiciar finanças, muitas vezes tudo isto junto.  

Em seu livro, ele contou com a valiosa pesquisa de alguns engenheiros suíços que 
mostra como apenas 147 grandes empresas transnacionais controlam globalmente o 
mundo. É interessante observar que esses mesmos pesquisadores suíços publicaram 
recentemente um novo relatório que mostra como as empresas americanas e europeias 

                                                             
3 O próprio Norfield, num comentário à resenha de Roberts, assim apresenta a sua definição de 
imperialismo: “minha definição enfatiza a relação do Estado com as tendências monopolistas do 
capitalismo. Não basta apontar a relevância dos países ou das corporações que lhes pertencem, mas de 
mostrar o poder dos estados em formular regras para a economia global, para o comércio e para as 
finanças, etc. No caso dos EUA, o poder do Estado de usar do dólar é particularmente importante em 
beneficiar as corporações norte-americanas, reforçando os seus privilégios econômicos.    
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ainda dominam as alavancas do poder financeiro e empresarial a nível mundial. Apesar 
do grande milagre asiático nos últimos 30 anos, esse estudo mostra também que as 
empresas da Ásia têm ainda pouca importância nessa estrutura de poder.  

A finança não pode ser divorciada do capital produtivo e esta é uma 
característica da economia mundial moderna. Isso implica que olhar apenas para as 
atividades das corporações dentro do estado-nação é já perder a história real. Tal como 
aponta Norfield, as receitas das empresas norte-americanas obtidas no estrangeiro 
somam US$ 3 bilhões por dia, uma quantia que, somada ao longo do ano, chega a um 
total que é maior do que o PIB anual da Suíça. 

Uma parte fundamental do livro de Norfield consiste em apresentar os fatos que 
atestam a importância do imperialismo moderno sob a luz de uma análise marxista do 
papel do capital financeiro. Ele aponta corretamente que os bancos podem criar 
dinheiro de tal modo que fazer dinheiro pode aparecer como algo “completamente 
independente da produção capitalista”.  

As operações com dinheiro e as atividades dos bancos comerciais não são 
“parasitas” enquanto tais, porque elas são necessárias para lubrificar as engrenagens da 
produção capitalista. Mas o capital portador de juros (dinheiro que ganha dinheiro) é 
sim parasitário já que se apropria dos lucros do capital produtivo. Nessa perspectiva, o 
imperialismo nada mais é do que o capital portador de juros globalizado. 

Marx, como se sabe, conecta o fenômeno do dinheiro que gera dinheiro ao 
conceito de “capital fictício”: eis que este é, para ele, um crédito sobre os ativos das 
empresas que criam valor e sobre os seus ganhos futuros. Norfield, por sua vez, expõe 
claramente a inadequação da compreensão do marxismo clássico de Hilferding quanto 
ao capital financeiro.4 

Hilferding apresenta corretamente o capital fictício como uma característica 
fundamental do capitalismo monopolista e do imperialismo, mas considera os bancos 
como as únicas alavancas do poder financeiro. Ora, no imperialismo moderno, há muitos 
outros setores que se nutrem da geração de capital fictício. É certo, também, que o 
Estado-nação desempenha atualmente um papel fundamental no suporte e na 
expansão do capital monopolista e do poder imperialista. 

Uma vantagem da acumulação de capital contemporânea é que os títulos, as 
ações e os derivativos são extremamente líquidos (isto é, são imediatamente fáceis de 
comprar e de vender). Mas, tal como Norfield mostra corretamente, o capital fictício 
não rompe a sua ligação com a produção de valor a partir de força de trabalho ou com 
o valor dos ativos "reais", tais como as commodities, as instalações, os equipamentos, 
etc. Ele apenas a “tenciona”. A expansão do capital fictício permite que o capitalismo se 
                                                             
4 Norfield, no mesmo comentário antes mencionado à resenha de Roberts, apresenta assim a sua crítica 
a Hilferding: “a análise em meu livro é mais desenvolvida do que aquela apresentada em meu artigo de 
2012, [citado por Michael Roberts em sua resenha]. Em resumo, em Hilferding o 'capital financeiro' é um 
conceito muito estreito; é, também, uma apreensão unilateral do fenômeno já que está baseado no caso 
da Alemanha do começo do século XX. Defendo que é melhor desenvolver o conceito de ‘capital fictício’ 
de Marx (que, significa, essencialmente, títulos financeiros) para mostrar como este é um meio de exercer 
e de expandir o poder econômico capitalista, especialmente em escala global. A capacidade do sistema 
bancário para criar crédito é outra dimensão da maneira por meio da qual a ‘finança’ reina. O sistema 
financeiro como um todo – em todos esses casos – expressa uma nova versão das antigas ‘leis de oferta 
e demanda’ na economia mundial imperialista. Eu prefiro não usar o termo 'capital financeiro' por causa 
de sua associação com o conceito estreito de Hilferding. ” 
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expanda de modo mais rápido, mas também que se torne potencialmente bem mais 
quebradiço.  

Com efeito, o desenvolvimento das finanças modernas e da expansão do capital 
fictício em todas as suas novas formas, a qual ocorreu na da década de 1980 em diante, 
foi realmente uma resposta à queda na rentabilidade do capital produtivo em todas as 
grandes economias capitalistas. Esta queda, como se sabe, ocorreu a partir de meados 
dos anos 1960 e prosseguiu até os primeiros anos da década de 1980. 

Norfield mantém a lei da tendência à queda da taxa de lucro de Marx como o 
fator chave que explica as crises econômicas sob o capitalismo. Mas ele é cético em 
relação à real possibilidade de medir a rentabilidade do capital com base nas estatísticas 
oficiais. Ele pensa que tais mensurações das taxas nacionais de lucro podem dizer pouco 
sobre o que acontece no mundo dominado pelo imperialismo.  

Apesar disso, ele tentou medir a rentabilidade da economia norte-americana, 
concluindo que ela aumentou nos anos 1980. Desse modo, ele acabou chegando à 
conclusão que a taxa de lucro nos EUA estava “relativamente alta” no momento da crise 
financeira global, em 2007-2008. Como isso parece contradizer a lei de Marx, Norfield 
procurou uma explicação para o aumento observado da taxa de lucro nos Estados 
Unidos até o início da “Grande Recessão’. Indicou, então, que esse aumento parece ter 
sido causado por uma explosão “alimentada por crédito” e que era, por causa disso, 
“fictício”.5 Esta explicação pode ter alguma validade. Porém, eu ainda acho que é 
possível medir a evolução da rentabilidade do capital nas principais economias, seja para 
o Reino Unido e para os EUA (assim como, também, para o mundo como um todo). Eu 
penso que essas medidas mostram que a taxa de lucro atingiu o pico no final dos anos 
da década de 1990 e do início da década de 2000. Assim, a lei de Marx é mantida como 
válida mesmo sem a explicação da presença de lucros fictícios. 

O livro de Norfield é incisivo em iluminar a natureza da economia britânica 
moderna. Eu mesmo, no passado, já descrevi a Grã-Bretanha como a maior economia 
“rentista” do mundo. Tem-se aqui, no entanto, uma palavra francesa antiquada para 
indicar uma economia baseada na punção de “rendas” por meio da propriedade 
monopolista do capital (ou da terra) a partir dos lucros gerados nos setores produtivos. 
Ambos esses setores exploraram o trabalho, mas a economia rentista depende de seu 
monopólio financeiro e jurídico para sugar uma parte do valor excedente apropriado do 
trabalho. Isso dá à capital britânica um importante papel no imperialismo moderno. 
Porém, este é também o seu calcanhar de Aquiles diante de qualquer crise financeira 

                                                             
5 Comentário de Norfield sobre “a taxa de lucro dos EUA”: “a maioria das medidas usuais mostram um 
aumento [dessa taxa] em vários anos seguidos até 2007. Eu disse que grande parte dessa elevação foi 
devida a um boom de crédito; eu não disse, porém, que os lucros observados eram “fictício”. Eram, sim, 
lucros reais que ficaram registrados nas estatísticas norte-americanas, mesmo se eles se mostraram 
propensos a cair assim que o boom de crédito entrou em colapso. O meu livro anota também que o 
montante de lucro registrado nas estatísticas da economia dos Estados Unidos não veio necessariamente 
das operações domésticas, em razão mesmo do poder de monopólio dos Estados Unidos nas relações 
comerciais internacionais. O meu ponto geral é que o sistema financeiro (internacional) e do comércio 
internacional teve e tem um grande impacto nos lucros registrados das empresas e, portanto, em 
qualquer medida possível da taxa nacional de lucro. Por exemplo, à medida que o Fed se responsabilizou 
pelas obrigações financeiras do setor privado, os lucros privados aumentaram nos Estados Unidos. É certo, 
também, que a queda nas taxas de juros teve o mesmo efeito. Eu também poderia anotar que existem 
truques contábeis e paraísos fiscais ...” 
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global. A capital da Grã-Bretanha é mais vulnerável do que a maioria das grandes cidades 
diante de um [eventual] acidente financeiro global. 

Uma das consequências da economia rentista da Grã-Bretanha é a sua relação 
ambígua com o capital europeu, em particular com o capital franco-alemão e da União 
Europeia. Os estrategistas imperialistas britânicos olham através do Atlântico para os 
EUA em busca de parceria no poder financeiro, mas também para a Europa na procura 
de comércio e investimento. O Reino Unido é o porquinho do meio que fica entre os 
EUA e a Europa franco-alemã. Ora, essa questão se tornou premente já que os capitais 
britânicos estão a considerar se querem ou não romper com a União Europeia, diante 
do fato de que a Europa oscila [atualmente] ao longo de uma longa depressão. 

O que fica claro no livro de Norfield é a razão pela qual a City de Londres é 
esmagadoramente a favor de que o Reino Unido permaneça na União Europeia (UE), 
opondo-se ao chamado “Brexit”. A City depende dos livres fluxos de capitais entre as 
economias produtoras de capital excedente (aquelas baseadas na extração de petróleo 
– BRICS) e as multinacionais da América do Norte dentro e fora da Europa. Eis que esse 
nexo será seriamente afetado se o Reino Unido ficar fora da UE – especialmente se a UE 
a se desintegrar no futuro. 

 

 


