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FLUTUACCES DA ACTIVIDADE ECON6MICA 
E EXPANSAO GEOPOLiTICA, 1870·1914 

Fernando Ribeiro Mendes (*) 

0 objective deste estudo e o de estabelecer um quadro hist6rico e analitico 
de referencia sobre as interacQ6es do «politico» e do «econ6mico» no decisivo 
periodo de 1870 a 1914 da hist6ria europeia e mundial. 

Politico e econ6mico sao entendidos aqui como esferas analiticas distintas, 
embora interdependentes, da existencia social dos homens, organizadas 
segundo 16gicas que lhe sao pr6prias e conhecendo especfficas dinamicas no 
periodo hist6rico em analise. 

A perspectiva em que se abordam tais interacQ6es privilegia o 
interrelacionamento das unidades politicas estatais, pelo que nao isola a 
sociedade organizada em estado como universo de analise. Ao «jogo» 
interestatal, concorrente e cooperante simultaneamente, reconhece-se 
coerencia 16gica, por isso falando-se em «sistema de estados» ou «sistema 
politico internacional». 

Pode argumentar-se que uma tal opQao arrisca subalternizar o complexo 
de for9as sociais, econ6micas e politicas existents, em permanents devir, 
dentro de cada sociedade-Estado. llumina, porem, uma dimensao decisiva da 
propria genese dos Estados e da estruturaQao interna das sociedades-Estados: 
a interacqao polftico-estrategica. 

Na formaQao dos estados europeus a interacQao politico-estrategica e uma 
dimensao analftica fundamental para a sua compreensao, como tem sido 
destacado, por exemplo, nos casos frances e ingles (cf. nota 7). A fixaQao das 
respectivas territorialidades no decurso da Guerra dos Cem Anos, a incessante 
rivalidade polftica e militar, reacendida em violentos epis6dios subsequentes, 
conduzindo a insularizaQao inglesa e a sua opQao maritima e a extensa 
continentalidade francesa com pretensoes hegem6nicas na Europa, constituiram 
importante factor estruturador dos regimes politicos, das sociedades e 
economias respectivas. 

C) ISE/GHES. Este trabalho prolonga a reflexao anteriormente empreendida com J. Antonio 
Cortez e J. Felix Ribeiro (v. nota 4) e nao teria sido possfvel sem o debate que um tal trabalho 
conjunto proporcionou. 

Beneficiei tambem da leitura crftica e sugestoes dos colegas Antonio Lopes Vieira, Augusto 
Mateus, Carlos Bastien e Nuno Valerio. 

Escusado seria dizer que os erros e insuficiencias que contenha sao da minha exclusiva 

responsabilidade. 
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Analogamente, as monarquias ibericas, o mosaic a politico alemao e, em 
geral, o conjunto dos Estados europeus resultaram, em larga medida, das 
interac96es politico-estrategicas pontuadas pelos sangrentos conflitos das 
Guerras dos Trinta Anos, da Sucessao Austriaca e dos Sete Anos, entre 1630 
e 1763. 

Ora, as rela96es de produ9ao e as institui96es integradoras da vida social 
na Europa foram fortemente marcadas par esta dimensao politico-estrategica, 
quando nao mesmo par ela induzidas. A centraliza9ao do poder pelos reis, o 
papel da organiza9ao militar nos aparelhos de Estado, a «segunda servidao» 
na Europa Oriental, o impacte da organiza9ao das finan9as publicas na 
actividade mercantil, ou as polfticas mercantilistas, sao alguns dos exemplos 
possiveis que ilustram a marca estruturadora da dimensao politico-estrategica 
nos Estados europeus, e que justificam a considera9ao de tal dimensao de 
forma extensiva as sociedades organizadas no territ6rio de cada Estado. 

Tambem na constru9ao de tipologias, quanta a morfologia dos Estados 
e sistemas de Estados, tal dimensao deve intervir como elemento co-definidor. 

Adoptando-se no presente texto a contraposi9ao dos tipos ideais de Estado 
na9ao e imperio, como instrumento de analise relevante para a compreensao 
da historia europeia do seculo XIX (na perspectiva antes assinalada da 
interrela9ao do polftico e do economico), em que termos intervem a dimensao 
politico-estrategica na sua defini9ao? 

Par Estado na9ao entende-se uma comunidade moral e social interclassista 
baseada na cidadania alargada dos residentes no territorio e em que a 
dimensao politico-estrategica opera no plano da sobrevivencia nacional, isto 
e, da continuidade da autonomia e identidade plenas da comunidade. 

0 imperio tem aqui como significa9ao a domina9ao duradoura de um 
agrupamento etnico ou de status sabre variados conjuntos sociais submetidos 
a forte tributa9ao pela pressao politico-militar do agrupamento dominante. 
A dimensao de interac9ao politico-estrategica opera em sentido expansionista 
como condi9ao de sobrevivencia do proprio Estado. 

Estes tipos ideais nao se excluem mutuamente: as duas defini96es podem 
coexistir como, par exemplo, no caso dos imperios coloniais. Sao, porem, 
totalmente distintos: [1] no plano da legitima9ao do poder politico coesionador 
da unidade estatal; e [2] no plano da diferencia9ao formal das subdivisoes das 
sociedades globais que enquadram e organizam. 

No Estado na9ao a soberania emana do «contrato social» entre os 
cidadaos e as subdivisoes da sociedade sao funcionais, nao interferindo par 
principia no estatuto formal do individuo face ao estado. No Estado imperial 
a soberania emana de um estatuto privilegiado de uma parte da sociedade e 
as subdivisoes na sociedade sao instituidas como fundamento do proprio 
Est ado. 

0 sistema de Estados europeu, nas sucessivas formula96es que o tratado 
de Westfalia (1648), o Congresso de Viena (1815), os tratados de Frankfurt (1871) 
e de Versailles (1919) foram consagrando, pode ser analisado em termos de 
estrutura9ao-desestrutura9ao e evolu9ao em que a tensao Estado na9ao imperio 
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ocupa Iugar central no plano da interacc;:ao polftico-estrategica. 0 recurso a 
estes tipos ideais esclarece aspectos fundamentais do inter-relacionamento das 
tensoes internas dos Estados e das tendencias de conjunto do sistema de 
Estados, identificando 16gicas prevalecentes e antagonismos actuantes nas 
s ituac;:oes hist6ricas particulares. 

Nesta perspectiva, procura-se apreender, a seguir, as interacc;:oes polftico
-estrategicas na Europa oitocentista, nos antecedentes que directamente 
interessam ao periodo em analise. 

lnterac~oes politico-estrategicas 

A organizac;:ao polftica das sociedades europeias teve, pais, em sua propria 
genese, como determinante decisiva, a interacc;:ao politico-estrategica na medida 
em que os estados europeus se constitufram historicamente em relac;:ao 
conflitual uns com os outros ao Iongo de toda a ldade Moderna. 

Nao prevaleceu, porem, o processo imperial de expansao a partir de um 
centro etnico-cultural com superior organizac;:ao polftico-militar, e a sua estrutura 
resultou justamente do fracasso das tentativas imperiais, de Carlos Magno a 
Napoleao Bonaparte. Veio a incorporar, e certo, tres imperios: o Austro
-Hungaro, o Russo e o Turco; mas delimitou-lhes as areas europeias de 
expansao num jogo de soma nula- a Pol6nia e os Balcas -, criando dessa 
forma as zonas de maxima tensao internacional, que as diplomacias 
oitocentistas acabaram par nao poder regular pacificamente. 

Justifica-se designar esta organizac;:ao polftica complexa euro-centrada, 
com importantes prolongamentos ultramarinos desde o seculo XVII, como 
sistema politico internacional, ou sistema de estados, entendido como o 
«conjunto constituido pelas unidades politicas que mantem entre si relac;:oes 
regulares e que sao susceptfveis de entrar numa guerra geral (1)». 

0 sistema politico internacional, tal como emergira do Congresso de Viena 
(1815}, conheceu, na decada de 1870, uma alterac;:ao de vulto com a criac;:ao 
do Estado Alemao, proclamado simbolicamente em Versalhes, ap6s a derrota 
de Napoleao Ill, em 1871. 

0 II Reich, ao constituir-se, acentuou a heterogeneidade do sistema de 
estados, colocando-se a meio caminho entre os autocratismos russo e austro
·hUngaro e o liberalismo oeste-europeu. Recorde-se que o Estado Alemao nao 
resultou de processo de unificac;:ao nacional conduzido pelas forc;:as sociais 
identificadas com a ideia nacional, tendo sido o coroar do expansionismo geo
-estrategico prussiano que soube, pela mao habil de Bismarck, criar o consenso 
alemao em torno da Prussia, contra o inimigo - a Franc;:a. 

0 sistema politico euro-centrado funcionara ate entao segundo dais 
princfpios basilares: a hegemonia maritima incontroversa da Gra-Bretanha e 
a ausencia de qualquer hegemonia cristalizada no continente, revesando-se a 

(1) R. Aron, Paix et Guerre entre les Nations, Paris, Caiman-Levy, p. 103, 1962. 
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Franc;:a, a Russia e a Austria-Hungria em supremacias pollticas continentais 
sem caracter duradouro, sob a vigilancia insular dos britanicos. 0 novo 
elemento do sistema - o Estado Alemao -, dado o seu poderio militar e o 
vigor da sua economia, veio introduzir a possibilidade de hegemonia continental 
e, deste modo, nao podia deixar de se revelar potencialmente desestabilizador 
do funcionamento do sistema. A prudente diplomacia de Bismarck, atraves de 
sistemas flexlveis de alianc;:as interestatais, contribuiu, sem duvida, para impedir, 
durante duas decadas, que essa possibilidade se convertesse em desafio 
efectivo a 16gica de conjunto do sistema. Sintomaticamente, o seu afastamento 
da cena polftica, em 1890, coincidiu com a entrada do sistema numa fase de 
pronunciada instabilidade, que propiciou o conflito generalizado de 1914-1918. 

A preservac;:ao da paz na Europa implicou a centrifugac;:ao ultramarina dos 
impulsos expansionistas das potencias. Na raiz de tais impulsos encontravam
·se factores heter6clitos, que foram desde o calculo comercial e financeiro 
(recorde-se a depressao dos neg6cios na decada de 70) ate a pura razao de 
estado (preservac;:ao da coesao interna dos estados e da ordem internacional, 
atraves de compensac;:oes territoriais). 0 resultado foi o alargamento do sistema 
politico com a integrac;:ao de novas conjuntos regionais ate entao estranhos 
ao sistema: o Extrema Oriente e a Africa. · 

Deve sublinhar-se que este alargamento se revelou em breve fatal a 
hegemonia maritima britanica: a constituic;:ao de nova arena de competic;:ao 
naval e polltica no Pacifico, o tim do imperialismo de livre cambia do Extrema 
Oriente e o inlcio da era de esferas de influencia partilhadas na Asia e Africa 
vieram onerar a manutenc;:ao do Imperio Britanico, de tal modo que os seus 
custos se tornaram debilitadores da economia e sociedade inglesas. 

Em ordem a particularizar estas observac;:oes, convem pormenorizar alguns 
destes aspectos. 

A regulac;:ao do sistema baseava-se no «Concerto Europeu» inicialmente 
apoiado nas alianc;:as dinasticas, suas diplomacias e exercitos. 0 reforc;:o do 
conjunto de Estados parlamentares, e das instituic;:oes parlamentares no seio 
do Estado, conjugado com a cada vez maior importancia do elemento 
tecnol6gico-econ6mico na hierarquizac;:ao das potencias estao na base de 
alterac;:oes que exprimiram uma primeira crise de regulac;:ao do sistema (2). 

Em que se manifestou tal crise? Especificamente na desadequac;:ao das 
alianc;:as dinasticas como instrumento privilegiado de regulac;:ao. A Santa 
Aliam;a, institulda em 1815 para preservac;:ao da ordem polftica interna e externa 
dos Estados europeus, nao se coadunava com uma vida polftica em que a 
opiniao publica e a discussao aberta dos aetas do poder comec;:avam a afirmar-

(2) As no9oes de regula9ao e de sistema aqui utilizadas referem-se a sistemas de interacr;ao 
em que as tendencias para o equilibria operam atraves de «centros de controle pelos quais os 
inputs e outputs sao mutuamente avaliados>>. A reprodu<fao do sistema e suas estruturas e assim 
«um processo activamente constitufdo, realizado e consistindo dos feitos de sujeitos activosn e 
a mudan9a sistemica concebida «em termos de autotransforma(fao interna do sistema». - Cf. A. 
Giddens, Novas Regras do Metoda Socio/6gico, Rio de Janeiro, Zahar, p. 128, 1978. 
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-se. Significativamente, foi a Gra-Bretanha a primeira a reconhece-lo, a prop6sito 
da revoluc;:ao liberal espanhola: 

Nada poderia ser mais injurioso para as potencias continentais 
do que ver os seus assuntos tornados tema de discussao diaria no 
nosso Parlamento, o que sera a consequencia necessaria de se 
imiscufrem precipitadamente nos assuntos de outros Estados [ ... ] 

[Nota confidencial de Lord Castlereagh em 5 de Maio de 1820 (3).] 

A queda dos Bourbons na Franc;:a e a rivalidade austro-russa na zona 
balcanica puseram fim ao sistema de alianc;:as criado pelo Congresso de Viena, 
na decada de 30, surgindo em seu Iugar dois blocos: o conservador oriental, 
que renovou a alianc;:a entre as monarquias do leste; e o liberal ocidental, que 
apoiou o infcio da unificac;:ao italiana, a criac;:ao da monarquia parlamentar belga, 
e facilitou a posterior explosao nacionalista liberal de 1848, na Alemanha e 
Austria (dominada pela intervenc;:ao russa) e na ltalia. A primeira crise de 
regulac;:ao do sistema ocorreu, pois, no meio de seculo e as suas sequelas 
estao exp~essas ao Iongo das decadas de 50 e 60 nas guerras da Crimeia 
(1854-1856), franco-austrfaca (1859), austro-prussiana (1866) e franco-prussiana 
(1870-1871 ). Atraves destes conflitos foram emergindo novas instituic;:oes 
reguladoras do sistema internacional e novas alinhamentos interestatais. 

0 equilfbrio realizado a partir de 1870-1871, governado pela realpolitik de 
Bismarck e pela nova configurac;:ao da relac;:ao de forc;:as entre as potencias, 
nao prescindiu das alianc;:as entre as cabec;:as coroadas do leste europeu (Liga 
dos Tres lmperadores de 1872, renovada em 1881 ), mas deu Iugar a primazia 
das polfticas externas sabre as anteriores solidariedades em materia de polftica 
interna dos aliados, e inaugurou urn perfodo de marcada extroversao polftico
-militar da Europa. Processou-se, por isso, uma deslocac;:ao nas crises 
recorrentes do sistema (isto e, as que viabilizavam ajustamentos sem par em 
causa as instituic;:oes reguladoras) para as arenas de disputa fora da Europa. 
Paz na Europa, conflitos e guerras na Asia e Africa caracterizaram esta nova 
fase da vida do sistema politico internacional entre 1870 e os primeiros anos 
do nosso seculo. 

Uma ilustrac;:ao sintetica desta alterac;:ao pode ser obtida, decada a decada, 
entre 1870 e 1914 (4

): 

(i) 1870-1878: perfodo centrado na crise do Imperio Turco e 
rematado com a guerra russo-turca de 1877-1878 eo Congresso 
de Berlim sabre a questao turca (1878); 

(ii) 1878-1890: pautado pela rivalidade anglo-francesa quanta ao 
Norte de Africa, pela rivalidade anglo-russa quanta a Asia Central 
e Mediterraneo Oriental e pela partilha da Africa (Congresso de 
Berlim de 1884-1885); 

(3) 8. Brooks, Nineteenth Century Europe, Londres, Macmillan, p. 8, 1983. 
{4) Ct. F. R. Mendes, J. A Cortez e J. F. Ribeiro, Sistemas de Estados, Equilfbrios e Conflitos, 

Lisboa (mimeografado), 1983. 
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(iii) 1890' 1898: centrado na I uta pelo controle da China, complicada 
com a afirma<;ao aut6noma do expansionismo japones e o 
surgimento dos Estados Unidos nesse tabuleiro da polftica 
internacional; 

(iv) 1898-1907: ainda a luta pela China, agora no quadro das 
dificuldades crescentes do Imperio Britanico (Guerra dos Boers, 
levantamento dos Box~rs e desafio alemao a hegemonia naval 
britanica); 

(v) 1907-1914: agravamento das disputas balcanicas (1.a e 
2. a guerras balcanicas), isto e, regresso das crises ao continente 
europeu e escalada conducente a Primeira Guerra Mundial. 

Em cada um destes perfodos vigorou um distint.o alinhamento interestatal, 
progressivamente mais rfgido ate a constitui<;ao dos dois blocos antagonistas 
de 1914-1918. Todos eles, porem, foram atravessados porum ciclo Iongo de 
coloniza<;ao (5

), que se pode considerar caracterizador de toda esta fase de 
vida do sistema politico internacional. 

Que se passava entretanto do ponto de vista econ6mico? 

Economias nacionais e relac;oes econ6micas internacionais 

Processara-se, como e sabido, desde meados do seculo XVIII uma nova 
hierarquiza<;ao entre as regioes econ6micas mais desenvolvidas, sob a lideran<;a 
da revolu<;ao industrial inglesa. Ao mesmo tempo, consolidara-se a organiza<;ao 
dos espa<;os econ6micos em termos de economias nac_ionais homogeneizadas 
pela lei, pela moeda e pela fiscalidade. Estas economias nacionais eram 
abertas, e a primeira questao que se nos poe e ate que ponto as suas 
dinamicas foram aut6nomas ou resultaram de se integrarem numa estrutura 
econ6mica mais vasta. 

A ideia de um sistema econ6mico supranacional, a tal estrutura econ6mica 
abrangente, repousa sobre a hip6tese de uma divisao de trabalho entre o 
«centro» e a «periferia» desse sistema como caracterfstica estrutural primordial, 
e na «troca desigual» de mercadorias. como fundamento do desenvolvimento 
diferenciado das partes que o integram (6). Tratar-se-ia de um «sistema 
hist6rico», isto e, tendo uma «genese, um desenvolvimento hist6rico e um fim»; 
mais polemica e a tese de que o desenvolvimento desse sistema a partir do 
seculo XVI «arrastou a cria<;ao de todas as grandes institui<;oes do mundo 
moderno: classes, grupos etnico-nacionais, agregados domesticos - bern como 
os 'Estados (1)'». Na verdade, e tambem sustentado com vigor poder radicar-

(5) A. Bergensen, «Un paradigme nouveau: le systeme-monde», in Revue lnternationale de 
Sciences Sociales, n. o 91, pp. 29-30, 1982. 

(6) Cf. A. Bergensen, ob. cit., artigo citado, p. 26. 

(7) I. Wallerstein, «Les Etats dans le vortex institutionnel de l'economie-monde capitaliste>>, 
in Revue lnternacionale de Sciences Sociales, vol. XXXIII, n. 0 4, 1980. 

Cf. a crftica fundamental desta concep<;ao em A. Zolberg, «Origins of the Modern World-System: 
a Missing Ling>>, in World Politics, vol. XXXIII, n. o 2, 1981. 
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-se justamente no fracasso da constitui<;:ao de um imperio europeu no se
culo XVI e no surgimento em seu Iugar de um original sistema de Estados, 
concorrentes e cooperantes simultaneamente entre si, a cria<;:ao de condi<;:6es 
que permitiram o moderno crescimento econ6mico de algumas regioes do globo 
e o subdesenvolvimento correlacionado de outras (B). 

0 desenvolvimento mais expressivo de uma precoce 16gica de conjunto 
do sistema supranacional tera residido na crescente integra<;:ao econ6mica de 
vastas regioes do mundo atraves do comercio intercontinental, na base de uma 
divisao internacional de trabalho entre centro e periferia. Estas divisoes do 
sistema nao coincidiriam, alias, com as fronteiras polfticas dos Estados. Em 
todo o caso, a grande quota do comercio internacional foi, durante todo o se
culo XIX, a do comercio intra-europeu (9). Mas o seu desenvolvimento e, 
especialmente, o ritmo da sua progressao estao correlacionados com a difusao 
das praticas livre-cambistas na decada de 1860 e, neste sentido, permanecem 
tributaries dos desenvolvimentos politicos internacionais. Entre 1870 e 1914, 
as regioes econ6micas americanas, asiaticas e africanas foram 
progressivamente absorvidas pela teia de rela<;:oes comerciais internacionais. 
Mas o ritmo desta integra<;:ao foi Iento e conheceu, inclusive, recuos nas 
decadas finais de proteccionismo do seculo passado. 

0 quadro seguinte, adaptado de P. Bairoch (1976) (1°), ilustra este ritmo 
moderado de crescimento relativo do comercio externo intercontinental: 

Europa America Am€ rica Asia Africa Oceania 
do Norte do Sui 

Europa continental . . [ ExportaQao 82,0 5,8 5,8 3,1 3,2 0,1 

lmportaQao 77,5 17,4 6,6 6,0 2,5 0,1 

Gra·Bretanha (1860) . [ ExportaQao 34,3 16,6 12,0 27,7 3,2 8,2 
... 

lmportaQao 31,0 26,7 10,1 23,2 4,5 4,5 

Europa continental . [ ExportaQao 85,0 5,8 4,5 2,8 1,8 0,1 

lmportaQao 75,5 9,5 6,0 6,3 2,2 0,4 

Gra-Bretanha (1880) . [ ExportaQao 35,6 15,9 10,2 25,4 4,3 8,4 
· . lmportaQao 41,4 30,9 6,1 12,0 3,7 5,9 

Europa continental 
[ ExportaQao 78,0 6,4 5,9 5,2 3,9 0,5 

· lmportaQao 65,2 10,5 8,0 9,8 4,4 2,1 

Gra-Bretanha (191 0) .. 
[ ExportaQao 35,2 11,6 12,6 24,5 7,4 8,6 

· lmportaQao 45,1 23,8 9,1 10,3 4,8 6,9 

Medias anuais trienais em percentagem do total. 

(B) A. Zolberg, ob. cit., artigo citado, pp. 266 e segs. 
(9) Cf. A. Maddison, Phases of Capitalist Development, New York, Oxford University Press, 

1982. 
(10) P. Bairoch, Commerce exterieur et d(weloppement economique de /'Europe au Xfxe 

siec/e, Paris, Mouton, p. 88. 

181 



A discrimina<;:ao entre as economias da Europa continental e a Gra
-Bretanha e particularmente sugestiva porquanto nos alerta para a decisiva 
articula<;:ao entre integra<;:ao econ6mica e sistema politico. 0 Imperio Britanico 
e uma unidade fundamental de analise como ressalta da parte do comercio 
externo britanico assegurada pelos continentes asiatica (a India, sobretudo), 
americana e oceanica. Quanto a Europa continental, ela surge como um 
conjunto econ6mico que se foi abrindo com lentidao aos outros continentes. 
Estas observa<;:oes sao igualmente validas se tomarmos em conta a evolu<;:ao 
do comercio externo em propor<;:ao do produto agregado europeu: o coeficiente 
Exporta<;:oes/PNB cresceu de 10,9% para 12,5% entre 1870 e 1880, mas 
estabilizou af e decaiu mesmo no dobrar do seculo - 11 ,4 % em 1900 - para 
s6 recuperar na primeira decada do seculo xx, atingindo, finalmente, 14% em 
1913 (cf. P. Bairoch, p. 78). 

A periferia ultramarina foi-se responsabilizando, e certo, por uma quota 
crescente de inputs primarios para as economias do centro e por fluxos 
significativos de produtos do centro em busca de escoamento. Mas o processo 
nao ignorou fronteiras polfticas nem dinamicas interestatais em curso e, muitas 
vezes, a elas se houve de subordinar. No caso britanico, nas decadas de 1870 
e 1880, os interesses comerciais e industriais interessavam-se muito mais pelo 
mercado frances (negociava-se a renova<;:ao do tratado de 1860, alias sem 
exito), e ate pelo espanhol, do que pelas potencialidades ultramarinas do 
imperio. Todavia, o proteccionismo das economias nacionais da Europa e os 
imperativos geopolfticos imperiais pressionaram a reorienta<;:ao dessas 
aspira<;:oes para o imperio, no final do seculo (1 1), numa complicada diaiEktica 
entre o politico e o econ6mico. 

Obviamente, o modelo centro-periferia nao se aplica exclusivamente a 
escala intercontinental. Pode ate privilegiar a Europa; mas af deve confrontar
-se com autonomias polfticas bem vincadas, isto e, Estados fortes, mesmo em 
algumas situa<;:oes de periferia ou, pelo menos, de «semiperiferia» econ6mica, 
por exemplo a Russia (1 2). 

Mais decisivo para a integra<;:ao das economias regionais tera sido, 
porventura, o movimento dos factores produtivos. Capitais e homens flufram 
em correntes de orienta<;:ao diversa do movimento de produtos e foram criando 
complexas redes de interdependencia e domina<;:ao fortemente integradoras. 

A Gra-Bretanha, a Fran<;:a e a Alemanha contribufram com os seus capitais 
para o crescimento das economias ultramarinas. Os britanicos fizeram-no 
realmente em termos do seu imperio mas, ainda assim, os Estados Unidos 
foram importante beneficiario desse movimento de capitais. A Fran<;:a privilegiou 
a Europa, em curiosa consonancia com a sua polftica de alian<;:as interestatais; 

(11) w. Hynes, The Economics of Empire. Britain; Africa and the New Imperialism 1870-1895, 
Londres, Longman Group, pp. 30-36, 1979. 

(12) 0 exacto Iugar do Imperio Russo na «economia-mundo» ate meados do seculo XIX 

permanece polemico.- Veja-se H.-H. Nolte, «The position of Eastern Europe in the International 
System in Early Modern Times», in Review, vol. 1v, n. o 1, 1982. 
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a Alemanha concentrou na Europa perto de metade dos seus investimentos 
externos. 

Quanta a emigra<;:ao, decresceu a importancia relativa do contingente 
britanico no decurso da decada de 1870 e foram a Alemanha, a ltalia, a Russia, 
a Espanha, a Austria e Portugal, no seu conjunto, os grandes fornecedores 
de emigrantes intercontinentais; na sua maioria, portanto, economias atrasadas 
em que a primeira revolu<;:ao industrial encetava penosamente os seus primeiros 
passos. 

Toda esta transferencia de factores trouxe como resultado indiscutfvel um 
not6rio acrescimo de integra<;:ao econ6mica intercontinentaL Mas, dadas .as 
motiva<;:oes variadas dos agentes, em que nem s6 o Iuera ou o desemprego 
intervinham, parece diffcil e redutor encara-la como expressao directa do 
funcionamento do sistema econ6mico supranacional, em vez de pesquisar uma 
pluralidade causal mais complexa. 

Regressemos, par ora, a 16gica de conjunto do sistema.· Como se teria 
manifestado historicamente? Te-lo-ia feito atraves de um pulsar ritmado das 
actividades econ6micas das diferentes regioes integradas, a saber, os diversos 
padroes cfclicos de flutua<;:ao econ6mica. 

Quatro padroes cfclicos de periodicidade crescente tem sido aprofunda
damente estudados e discutidos: o padrao de Kitchin, o padrao de Juglar, o 
padrao de Kuznetz e o de Kondratiev (1 3). Sendo os dais primeiros 
indiscutivelmente ritmos especificamente econ6micos, basicamente 
propulsionados pelos movimentos agregados de capital circulante, de capital 
fixo e do credito, o problema que se poe e o de saber da natureza da inter
-rela<;:ao entre essas flutua<;:oes de umas economias nacionais para as outras. 
Os padroes de Kuznetz e de Kondratiev oferecem, par seu lado, um campo 
de reflexao mais polemico onde a determina<;:ao exclusivamente econ6mica se 
afigura mais problematica. 

Kuznetz, ao identificar o que designou par «varia<;:oes seculares 
secundarias» nas produ<;:oes e nos pre<;:os com periodicidade media de 22 e 
23 anos, nao as entendeu como ciclos longos, antes se tratando a seu ver 
de «ocorrencias hist6ricas bastante especfficas» com «ausencia de factores que 
pudessem explicar a periodicidade (1 4)». 

A hip6tese do ciclo Iongo foi defendida apenas quanta a popula<;:ao e as 
componentes da forma<;:ao de capital «com sensibilidade» em rela<;:ao aquela 
variavel (constru<;:ao e caminhos-de-ferro). 0 seu discfpulo M. Abramovitz 
concluiu posteriormente, quanta aos «ciclos» de Kuznetz, tratarem-se de «Uma 
forma de crescimento que pertenceu a um perfodo particular da hist6ria (1 5)», 
entre 1840 e 1914, e em rela<;:ao a qual nao era certo haver explica<;:ao 

(13) Cf. W. A Lewis, Growth and Fluctuations 1870-1913, Londres, George Allen and Unwin, 
pp. 17-28, 1978. 

(14) S. Kuznetz, Secular Movements in Production and Prices, New York, Kelley, pp. 258 
e 264, 1967. 

(15) Citado por A Maddison, ob. cit., p. 77. 
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econ6mica estrutural ou resultar de especfficas ocorrencias hist6ricas (guerras 
ou panicos financeiros). 

A hip6tese dos ciclos longos de Kondratiev nao encontrou, por seu lado, 
confirma<;ao empfrica plenamente satisfat6ria no que diz respeito as variaveis 
reais. Na explica<;ao classica do «ciclo Iongo», de Schumpeter (recentemente 
retomada por outros autores), nao parece convincente o nexo proposto entre 
os fluxos cadenciados de inova<;oes e as oscila<;oes longas dos pre<;os 
identificadas por Kondratiev. Como destacam Rosenberg e Frischtak (1983): 

Na medida em que as principais inova<;oes variam em rela<;ao 
ao perfodo de tempo relevante durante o qual permanecem 
importantes, em parte porque ocorrem muitas vezes melhoramentos 
substanciais depois da introdu<;ao inicial da inova<;ao, torna-se 
altamente problematico todo o exercfcio de inferencia do ciclo Iongo 
de Kondratiev a partir de uma inova<;ao particular (1 6). 

Tambem W. A. Lewis (1978) nao encontra suporte estatfstico para esta 
hip6tese (1 7). 

As explica<;oes analiticamente mais consistentes sao, par um lado, a 
quantitativista que se baseia na forte correla<;ao entre a produ<;ao mundial de 
ouro e os nfveis de pre<;os; e, por outro lado, a hip6tese ensaiada 
designadamente por W. W. Rostow (1975) e W. A. Lewis (1978), que, entre 
outros factores, privilegia a rela<;ao entre as ofertas mundiais agrfcolas 
(alimentos e materias-primas) e os pre<;os (1 8). 

A primeira conhece obstaculo de vulto no facto de a massa monetaria, 
mesmo nas condi<;oes do padrao-ouro, nao acompanhar necessariamente os 
movimentos do stock de ouro, dadas a incessante inova<;ao monetaria e a 
sempre possfvel varia<;ao da velocidade de circula<;ao da moeda no curta prazo, 
com efeitos problematicos no Iongo prazo. 

A segunda hip6tese apoia-se (na formula<;ao mais rigorosa de W. A. Lewis) 
nos elevados coeficientes de determina<;ao das regressoes ensaiadas, tomando 
as produ<;oes mundiais de cafe, trigo, algodao e Ia como variaveis explicativas 
do comportamento dos pre<;os. Todavia, a explica<;ao quantitativista nao e 
totalmente pasta de lado, pais encontra semelhante cau<;ao estatfstica e, como 
conclui Lewis, «as varia<;oes na quantidade de credito bancario foram facilitadas 
par varia<;oes na taxa de crescimento da produ<;ao de ouro, que foram em 
si mesmas um elemento acess6rio na reviravolta dos pre<;os, mais do que a 
sua causa (1 9)». 

(16) N. Rosenberg e C. Frischtak, «Long Waves and Economic Growth: a Critical Appraise», 
in The American Economic Review, val. 73, n. 0 2, pp. 146·151, 1983. 

(17) W. A. Lewis, ob cit., capitulo 3. o 

( 18) W.W. Rostow, «Kondratieff, Schumpeter and Kuznetz: Trend Periods Revisited>>, in The 
Journal of Economic History, n. o 35, pp. 719-753, 1975; e W. A. Lewis, ob. cit., pp. 69-93. 

(19) W. A. Lewis, ob. cit., p. 93; uma defesa recente da hip6tese quantitativista contendo 
elaborada crftica da posi9ao de Rostow e Lewis figura em M. D. Bordo e A. J. Schwartz, «Money 
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Uma ultima hipotese a referir e a que tern sido avanc;ada, propondo 
associar a oscilac;ao longa dos prec;os ao modo de regulac;ao das economias 
capitalistas, nomeadamente ao processo de desvalorizac;ao do capital ou, em 
conceptualizac;ao proxima, a reconstituic;ao periodica da estrutura social de 
acumulac;ao. Distingue-se entre ciclos «reprodutivos» em que «a depressao na 
actividade economica e corrigida pelo funcionamento do proprio ciclo», isto e, 
«restaura endogenamente as condic;oes para a rapida acumulac;ao sem requerer 
mudanc;as fundamentais na estrutura do processo de acumulac;ao», e ciclos 
«nao reprodutivos» em que «a depressao nao se corrige endogenamente e que 
po r isso requer alterac;oes basi cas nas instituic;oes que regulam o processo 
de acumulac;ao e estabelecem as condic;oes de lucratividade (2°)». Nesta 
ordem de ideias, «as expansoes na flutuac;ao longa sao caracterizadas por 
ciclos reprodutivos, sustentando a eficacia da estrutura social de acumulac;ao 
[ ... ]. As crises na flutuac;ao long a sao caracterizadas por ciclos nao 
reprodutivos (21)». 

Em qualquer das hipoteses - a quantitativista, a das ofertas agrfcolas ou 
a da mutac;ao na estrutura social de acumulac;ao -, a determinac;ao (sistemica) 
exclusivamente econ6mica no padrao de flutuac;oes longas de prec;os nao se 
verifica. No primeiro caso, a oferta de moeda incluiu forte componente de 
decisao polftica autonoma, mesmo nas condic;oes de padrao-ouro (quanto mais 
nao fosse, a sua adopc;ao), e de acaso (a descoberta das novas fontes 
aurfferas). No segundo caso, a produc;ao mundial de ofertas agrfcolas foi 
marcada pelo enquadramento institucional das polfticas imperiais e coloniais 
das potencias e pelas vicissitudes do povoamento europeu do ultramar. No 
terceiro, a intervenc;ao de factores exogenos e explfcita. 

E importante recordar que estes padroes cfclicos nao se circunscreveram 
ao perfodo hist6rico iniciado com a revoluc;ao industrial inglesa; mas, no decurso 
do seculo XIX, ganharam novas contornos com o surgimento de uma forma 
especffica de crise no plano produtivo, pontuando as depressoes cfclicas com 
o fen6meno de sobreproduc;ao. Esbateram-se assim os aspectos de 
subproduc;ao associados as crises de «antigo regime» e interpenetraram-se mais 
as manifestac;oes financeiras, comerciais e produtivas da crise: 

[ ... ] toda a fase de expansao, muitas vezes ligada a um boom 
de acumulac;ao, defronta-se a prazo com um ou (e) outro dos dois 
limites seguintes: por um lado, a expansao desloca a repartic;ao dos 
rendimentos a favor dos lucros, o que tende a reduzir o crescimento 
da procura de consume relativamente a expansao das capacidades 

and Prices in the Nineteenth Century: an old debate rejoined», in The Journal of Economic History, 
val. XL, n. 0 1, pp. 61-67, 1980. 

(20) D. M. Gordon. T. E. Weisskopf e S. Bowles, «Long Swings and the Non-Reproductive 
Cycle», in The American Economic Review, val. 73, n. 0 2, 1983, pp. 152-157, 1983.- Ct. Louis 
Fontvieille, «Depenses Publiques et Problematique de Ia Devalorisation du Capital>>, in Annales, 
vol. 33, n. 0 2, pp. 240-254, 1978. 

(21) D. M. Gordon e outros, ob. cit .. artigo citado, p. 154. 
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produtivas; par outro lado, depois de um perfodo de extensao dos 
creditos bancarios, este movimento atinge, cedo ou tarde, pelo facto 
da restri<;:ao metalica, uma insuficiencia de liquidez que limita a 
possibilidade de prosseguir a fase de expansao. Assim se explica a 
constata<;:ao feita muitas vezes de que a crise e geralmente 
financeira, comercial e industrial ao mesmo tempo (22

). 

Esta forma especffica de crise esta associada, pais, ao papel central que 
o investimento, como acto decis6rio e assun<;:ao de risco par agentes 
econ6micos, assume no processo econ6mico. 0 investimento ocorre num 
determinado espa<;:o monetario nacional que se constitui em <<Iugar de confronto 
entre projectos privados, realizando a sua homogeneiza<;:ao formal mas 
inscrevendo a sua incompatibilidade na incerteza que se prende a mobiliza<;:ao 
de grandezas patrimoniais ... ». A altera<;:ao desfavoravel quanta aos Iueras 
prospectivos, subjacentes a decisao de investir e a correspondente cria<;:ao 
monetaria, faz que a <<motiva<;:ao de recuperar a liquidez volte a primeiro 
plano [ ... ] arrastando o encurtamento catastr6fico do horizonte 
econ6mico (23)»; esta desencadeada a crise monetaria e financeira, comercial 
e produtiva. Mas, nesta perspectiva, a determina<;:ao econ6mica esbate-se no 
eclodir da crise - toda a muta<;:ao ex6gena afectando substancialmente os 
Iueras esperados (uma guerra, uma muta<;:ao institucional, uma catastrofe 
natural, uma inven<;:ao ou uma descoberta) pode gerar o encadeamento crfsico 

. e a depressao econ6mica. 
No entanto, uma questao decisiva subsiste ainda: a ocorrencia 

empiricamente verificada das flutua<;:oes da actividade econ6mica tem sido feita 
preferencialmente nos limites das economias nacionais. Ora do ponto de vista 
da conceptualiza<;:ao do sistema econ6mico internacional e insuficiente tal base 
empfrica, porque o problema esta justamente em fundamentar o pulsar 
supranacional das actividades econ6micas a escala do sistema. 86 assim se 
pode estabelecer satisfatoriamente a determina<;:ao sistemica das economias 
das regioes, no centro e na periferia. As hip6teses de W. A. Lewis e 
quantitativista respondem parcial~ente a este requisite, vista lidarem com 
agregados mundiais; mas o seu alcance restringe-se ao padrao de Kondratiev, 
em que a determina<;:ao econ6mica se afigura mais problematica. E nos outros 
casas? 

Morgenstern (1959) ocupou-se desta mesma questao pesquisando algumas 
series internacionais que <<descrevem actividades econ6micas que nao podem 
ser unicamente atribufdas a um qualquer pais em particular». E veio a concluir 
que <<sucede muitas vezes os seus pontos de inflexao parecerem ser 
governados mais par guerras ou factores tendenciais do que par mudan<;:as 

(22) J. P. Benassy, R. Boyer e R. M. ·Gelpi, «Regulation des economies capitalistes et 
inflation>>, in Revue Economique, vol. 30, n. 0 3, p. 410, 1979. 

(23) M. Aglietta, «La devalorisation du capital. Etudes des liens entre accumulation et 
inflation», in Economie Appliquee, vol. XXXIII, n. o 2, pp. 388 e 400, 1980. 
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cfclicas nos pafses a que se referem (24)». Mas o reduzido numero destas 
series nao lhe permitiu afirmar com seguran<;:a a existencia ou nao existencia 
de um ciclo. mundial de neg6cios. 

Por outro lado, a conformidade temporal dos padroes cfclicos de neg6cios 
nas principais economias do centro (Gra-Bretanha, Alemanha, Fran<;:a e Estados 
Unidos), segundo o mesmo autor, sendo patente na Europa ate 1914, apresenta 
grandes disparidades no que a economia americana diz respeito - geralmente 
explicadas pela juventude do pafs, seu rapido desenvolvimento tecnol6gico e 
populacional e pela sua organiza<;:ao financeira, sem banco central ate a 
Primeira Guerra Mundial. 

Uma abordagem alternativa (que, alias, Morgenstern anunciava mas 
reconhecia impraticavel a data do seu trabalho) consiste na utiliza<;:ao dos 
agregados da contabilidade nacional, designadamente o PIB, ensaiada por 
outros autores. Mas tal procedimento nao parece poder fundar a determina<;:ao 
sistemica supranacional das flutua<;:oes regionais; a varia<;:ao percentual anual 
do PIB agregado de 16 pafses do centro e periferia, na recente estimativa de 
A. Maddison (1982), entre 1870 e 1981, denuncia grande estabilidade a 
excep<;:ao dos anos 1930·1932 e 1945·1946. Entre 1870 e 1913 apenas 
ocorreram dois anos de recessao na varia<;:ao anual do produto agregado destes 
pafses (1893 e 1907); a instabilidade de cada economia nacional foi muito mais 
acentuada, porem, «a experiencia cfclica dos pafses individualmente 
considerados nao foi normalmente sincronizada mas antes compensat6ria. A 
experiencia cfclica destes pafses apenas foi sincronizada quando foram 
submetidos a 'choques sistemicos' tais como as guerras ou o colapso de 
mecanismos de pagamentos internacionais (25)». 

Nao parece, portanto, demonstrada a materaliza<;:ao da 16gica de conjunto 
do <<sistema econ6mico internacional» no pulsar ritmado das suas regioes 
diferenciadas e em toda a diversidade de padroes de tlutua<;:ao das actividades 
econ6micas ate a Primeira Guerra Mundial. Na raiz deste estrangulamento 
analftico esta o facto estatal nacional. 0 desenvolvimento dos Estados 
modernos, a partir da Europa, heterogeneos mas progressivamente assimilados 
a ideia de Estado-na<;:ao baseado numa <<comunidade moral e social 
interclassista operando uma relativa simbiose cidade-campo mediante a 
cidadania alargada a quase todos os residentes e, em certos casos, a 
diaspora (26)» teve fundas consequencias do ponto de vista do relacionamento 
econ6mico espacial. Ao suscitar espa<;:os econ6micos nacionais unificados pela 
moeda, pela lei e pela fiscalidade, o sistema de estados originou novo tipo de 

(24) 0. Morgenstern, International Financial Transactions, Princeton, Princeton University 
Press, p. 34, 1959. Observe-se que o padrao cfclico aqui estudado e o dos ciclos de referencia 
do National Bureau of Economic Research (NBER), identificado atraves de diversas series financeiras 
e de produtos e, portanto, nem sempre coincidente com outros padroes identificados com recurso 
a diferentes series. Cf. Burns e Mitchell, Measuring Business Cycles, New York, NBER, 1947. 

(25) A. Maddison, ob. cit., p. 87. 
(26) F. R. Mendes, J. A. Cortez e J. F. Ribeiro, ob. cit., p. 4. 
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relacionamento econ6mico entre regioes outrora unificadas quer par antigos 
imperios tributaries quer par redes comerciais-financeiras suportadas par 
cidades com grande autonomia polftica. Esse novo relacionamento esta 
historicamente associado aos complexes afrontamentos polftico-militares que 
atravessaram a vida do sistema de estados e num e noutros radicam afinal 
as impulsos conducentes a integra9ao econ6mica internacional que, nos nossos 
dias, esta planetizada e formalizada em sistema econ6mico internacional. Mas 
este resultado nao parece ter sido possfvel sem a superaQao do sistema polftico 
internacional euro centrado que s6 se concluiu ap6s e pelos dais conflitos 
mundiais do nosso seculo. 

0 politico e o econ6mico 

0 econ6mico, entendido na acepQao substantiva, esta sujeito, e com 
particular acuidade no perfodo 1870-1914, a duas ordens de exigencias au, 
melhor, a duas racionalidades distintas (27). 

Os sistema de estados imp6s a sua 16gica a uma parte significativa dos 
recursos econ6micos e do produto social: o armamento, as efectivos militares, 
a rede de transportes, as abastecimentos em produtos essenciais, as aquisiQoes 
territoriais par imperative geoestrategico, etc. Nao se tratou, na verdade, de 
simples reorientaQao de recursos em termos de consumo. Tratou-se antes de 
uma «outra economia» ordenada segundo uma 16gica de acumulaQao e 
reproduQao do poder material dos Estados em homens e bens. Esta «outra 
economia» obedeceu em sua integra9ao ao principia redistributive (na 
terminologia de K. Polanyi)- as centros polftico-administrativos centralizaram 
e redistribufram recursos e produtos em funQao dos imperatives da reproduQao 
da ordem polftica interna/externa que suportavam. 

0 sistema de mercados interrelacionados, par seu lado, imp6s uma outra 
16gica a quota crescente de recursos e de produto social: a instauraQao de 
um poder monetario privado, que conduzira a progressiva apropriaQao mercantil 
de produtos e produtores, desembocou na 16gica de acumulaQao e reproduQao 
capitalistas, submetendo cada vez mais produtos e produtores atraves do 
domfnio das condiQ5es sociais e tecnicas da produQao. 

0 Iugar social e hist6rico (e tambem o .seu pressuposto) do tempestuoso 
encontro destas duas 16gicas nao foi outro senao o Estado-naQao e o sistema 
de Estados eurocentrado em que se desenvolveu (28). A partir desta perspec
tiva conceptual procuremos apreender e sistematizar as aspectos principais 
de tal encontro . 

.. 

(27) Em rigor deveria falar-se de tres racionalidades, sendo a terceira a que releva das 
rela<;:oes comunitarias e de parentesco que continuam a ordenar a existencia social e a reprodu<;:ao 
de milhoes de homens e de mulheres, em especial no mundo rural. 0 grau de generalidade em 
que se abordam estas questoes e o perfodo em analise permitem, porem, que se ignore esta ordem 
de integra<;:ao econ6mica, crescentemente amea<;:ada de desintegra<;:ao face aos desenvolvimentos 
politicos e mercantis. 

(28) Cf. M. Aglietta eA. Orlean, La Violence de Ia Monnaie, Paris, PUF, capitulo 4. 0
, 1982. 

Observe-se que estas duas 16gicas estao presentes, por exemplo, em todos os velhos imperios 
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A) 0 primeiro plano analftico a considerar e o da moeda. No sistema 
europeu de Estados, a consolidac;:ao polftico-institucional dos Estados-nac;:oes 
propiciou e requereu a unificac;:ao das func;:oes monetarias em termos de 
economias nacionais. Este feito hist6rico era decisivo para iniciar a 
desarticulac;:ao das velhas comunidades financeiras «a-nacionais», que 
dominavam o principal meio de pagamento e instrumento de credito -a letra 
de cambio- e condicionavam as financ;:as publicas e a penetrac;:ao mercantil 
na produc;:ao. Tratou-se, no fundo, de retirar ao poder monetario privado a 
margem de manobra derivada do caracter internacional dos seus compromissos 
comerciais e financeiros, engajando-o em desfgnios mais profundos que se 
prendiam com a acumulac;:ao do poder material dos Estados. A centralizac;:ao 
polftico-administrativa das monarquias modernas deu o primeiro passo neste 
sentido. 0 segundo, e decisivo, consistiu na retirada do controle arbitrario da 
oferta de moeda a comunidade financeira «a-nacional», o que foi conseguido 
pioneiramente na lnglaterra com a criac;:ao do Banco de lnglaterra (1694), a 
sua actividade de desconto bancario e a adopc;:ao do padrao-ouro, na pratica 
a partir da segunda metade do seculo xv1n. A criac;:ao monetaria ficou assim 
amarrada (com flexibilidade, e no meio de grande controversia nos primeiros 
anos do seculo XIX) a uma mercadoria de oferta relativamente inelastica, 
razoavelmente controlada pelo Banco de lnglaterra, que se prefigurou assim 
como sfntese institucional (e conflitual) do poder polftico e dos interesses 
privados. Os industriais e comerciantes puderam recorrer aos mais diversos 
meios de pagamento (incluindo a propria letra de cambio) e ao credito de curto 
prazo proporcionado pela rede de bancos provinciais sem efeitos catastr6ficos 
sobre o conjunto da economia nacional em formac;:ao, dado o papel regulador 
de ultima instancia exercido pelo Banco de lnglaterra, principalmente atraves 
da taxa de desconto. 0 Estado pode, por seu turno, financiar os seus 
empreendimentos sem esmagar os agentes econ6micos pela fiscalidade nem 
ficar refem da financ;:a internacional. 

No perfodo que nos ocupa, ocorreu na Europa e seus prolongamentos 
ultramarinos a institucionalizac;:ao dos bancos centrais e a adopc;:ao generalizada 
do padrao-ouro nos principais Estados, com 6bvios efeitos no stock monetario 
das economias nacionais e, globalmente, criando uma pressao continuada sobre 
a economia inglesa, o indiscutfvel centro financeiro internacional de entao. Tal 
adopc;:ao arrastou conflitos sociais porque se sedimentou a convicc;:ao entre 
muitos grupos de interesses da responsabilidade do padrao-ouro na deflac;:ao 

tributarios ou ate em sociedades hist6ricas de menor complexidade polftica organizacional. Mas 
a tutela do sagrado sempre impediu a progressao da 16gica capitalista a produc;:ao em grande 
escala, preservando a ordem polftica sabre o econ6mico. Na Europa, a revoluc;:ao cientffica e cultural 
da ldade Moderna e, sem duvida, a alavanca decisiva na potencializac;:ao do confronto entre a 
16gica polftica e a 16gica capitalista, atraves da definitiva laicizac;:ao da vida econ6mica. 

A inspirac;:ao primeira deste esquema analftico e conceptual, deve destacar-se, provem dos 
trabalhos de K. Polanyi e da escola antropol6gica «substantivista». - Cf. K. Polanyi e C. Arensberg, 
Les systemes economiques dans l'histoire et dans Ia theorie, Paris, Larousse, 1975. 
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superveniente nas economias nacionais e nas trocas internacionais. S6 no 
principia do seculo xx, par exemplo, os Estados Unidos se converteram enfim 
ao padrao-ouro. 

Nest as condi96es, o papel dos ban cos centrais, com o seu monop61 io de 
emissao, revestiu enorme importancia originando tensoes e disputas entre os 
governos e . os interesses financeiros privados representados nessa sintese 
institucional movedi9a que eles constituiam. 

Dais exemplos: na lnglaterra, a politica de equilibria or9amental de 
Gladstone e a sua iniciativa de cria9ao do Post Office Savings Bank foi um 
relevante epis6dio dessas disputas, procurando libertar o governo do apertado 
controle financeiro do Banco de lnglaterra (29); na Fran9a, a questao do 
privilegio do Banco de Fran9a suscitou em 1892 azedo debate parlamentar 
expressivamente ilustrado na declara9ao do politico Millerand a Camara em 
que dizia: 

[ ... ] quanta mais saliente a independencia dos governadores 
em rela9ao ao Governo mais nitido se torna, para mim, o perigo que 
ha em entregar o vosso primeiro instrumento de credito e [ ... ] o 
vosso tesouro de guerra nas maos todo poderosas de alguns 
financeiros internacionais que tem interesses e agencias em todas 
as capitais do mundo (30). 

0 conflito era de resto antigo -a ac9ao do Banco de Fran9a bloqueara 
ja o desenvolvimento dos Credits Mobiliers no II Imperio e contribuira para o 
fracasso de Gambetta na tentativa de resistencia a ocupa9ao prussiana em 
1871 -, tendo atravessado toda a Ill Republica. 

No cerne das tensoes governo-banco central esta a questao do 
financiamento das despesas publicas. 0 desenvolvimento da divida publica 
como instrumento financeiro central dos Estados fora um resultado importante 
dos grandes conflitos politico-militares do seculo XVI em diante e tem-se mesmo 
sustentado que a capacidade inovadora financeira dos Estados, facultando a 
obten9ao de grandes emprestimos com encargos moderados, e factor) nao 
negligenciavel no acesso sucessivo da Holanda, lngJaterra e Estados Unidos 
a lideran9a econ6mica e politica no mundo (31

). Uma parte da carteira dos 
bancos centrais compunha-se de tftulos de divida publica, particularmente em 
mementos de mais acentuado esfor9o politico-militar; acresciam o desconto 
de obriga96es do tesouro e outros adiantamentos aos governos, concorrendo 
globalmente para o aumento da moeda em circula9ao e pressionando os pre9os 
para a alta. 

A expansao monetaria e combustfvel eficiente em situa96es de surto 
especulativo, dai que nao raras vezes o resultado final dos grandes esfor9os 

(29) Cf. J. Tomlinson, Problems of British Economic Policy 1870-1945, Londres, Methuen, 
1981. 

(30) Cit. por A. Dauphin-Meunier, La Banque de France, Paris, Gallimard, p. 122, 1936. 
(31) Cf. K. Rasler e W. Thompson, «Global Wars, Public Debts and the Long Cycle>>, in World 

Politics, vol. xxxv, n. o 1, 1983. 
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polftico-militares viesse a ser a precipita9ao de crises financeiras com forte 
impacte nas economias- par exemplo, em 1873 e em 1907. lmpoe-se que 
indaguemos do alcance e ritmos desse esfor9o polftico-militar e seus nexos 
possfveis com as vicissitudes da actividade econ6mica. 

indlce de conflitualldade: 1870-1913 (•) 

indice indice 
Anos de Anos de 

conflitualidade conflitualidade 

1870. . . . . . . 95,54 1892 . . . . . .. 3,83 
1871 22,13 1893. . .. 3,68 
1872. 13,50 1894. 12,98 
1873. 5,12 1895. .... 23,58 
1874. . . . . . 5,84 1896 . . ... . ... 13,89 
1875. . . . . . . . 25,33 1897 . . .... 26,75 
1876. .... 27,99 1898. . ... 15,79 
1877. . . . . . . . . . . 42,46 1899 . . ...... 23,78 
1878. . . . . . . . . . .. 43,99 1900 . . ..... 22,56 
1879. . . . . . . .... 15,21 1901 .. 31,06 
1880. .. . . . 5,48 1902. 38,75 
1881 . ....... 5,82 1903 .. . .. 12,85 
1882. 9,01 1904. . . . . . . . .. 35,76 
1883. 5,88 1905. .... 46,78 
1884. 5,46 1906. . . . ... 19,87 
1885 .. 6,62 1907. .. . ...... 9,97 
1886. . . . 5,01 1908 . 10,08 
1887. . . . . . . . . . . ... 2,72 1909. 8,68 
1888. 2,72 1910. ....... 6,40 
1889 ....... 4,86 1911 . . ... 16,20 
1890. . . . . . . . . . . . 2,89 1912 . . .. 30,09 
1891 .. 6,15 1913. 63,80 

(') 0 indice e: Efectivos militares (milhares) Numero de conflitos c/ partie. potencias 
Dura9ao acumulada de conflitos x Numero total de conflitos 

(e as potencias, as seis europeias referidas no texto mais os Estados Unidos e o Japao). 
Na sua constru9ao utilizamos a lista de conflitos armadas maiores publicada par G. Bouthoul e R. Carrere, Le Deli de Ia 

guerre (1740·1974), Paris, PUF, 1976. Para tal repartiu·se cada conflito eo valor maximo de efectivos nele envolvido pelo numero 

de anos da sua dura9ao, na hip6tese simplificadora de estor9o militar constante em todo o periodo de dura9ao do conflito. Obteve-se 
assim, para cada ana entre 1870 e 1913, uma estimativa do indicador de conflitualidade, isto e, o estor9o militar activo media 
anual. que medimos pelo indice acima definido. 

B) Para captar o impacte do polftico sabre o econ6mico importava 
construir um indicador expressivo de algumas das tendencias relevantes e 
prevalecentes ao nfvel do sistema polftico internacional. Como anteriormente 
se destacou, o sistema encetou a partir de 1870 uma fase de marcada 
extroversao, um ciclo Iongo de expansao polftico-militar, ate a Primeira Guerra 
Mundial. Para quantificar este processo elaborou-se o «fndice de conflitualidade» 
que consta do quadro anexo e cujo significado e modo de elabora9ao se 
apresenta em nota ao mesmo quadro. 0 fndice construfdo nao e sensfvel a 
certas altera96es em polftica interna dos Estados- par exemplo os primeiros 
passos para o Welfare State que sao a legisla9ao social de Bismarck 
(1883-1889) -, que particularmente refor9aram o impacte do polftico sabre o 
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econ6mico (veja-se o grafico 1, com a comparac;;ao do movimento das despesas 
publicas nos principais Estados europeus). Por outro lado, e omisso quanta ao 
efeito dos progressos tecnol6gicos sabre a arte militar e, deste modo, certas 
amplitudes de variac;;ao dos valores do fndice exageram ou subestimam a 
incidencia das flutuac;;oes temporais. Pesem embora estas limitac;;oes, o 
indicador obtido e bastante fidedigno no captar dos ritmos da expansao 
geopolftica das potencias do sistema politico internacional em termos do esforc;;o 
militar, como se pode observar ate pelo simples confronto com a caracterizac;;ao 
da epoca em analise atras apresentada. Oferece assim urn interessante campo 
de reflexao e analise que se procura explorar a seguir. 

GRAFICO I 

Evoluc;ao das despesas publicas das quatro principais poUincias europeias 

(1913= 100) 

1/ \ I 1\ j l.) · ... • 
1...-. 
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Fonte: B. A. Mitchell, European Historical Stati~lics, 1750-1970, 1978, quadro G 3. 

Urn primeiro aspecto a destacar: a cronologia das flutuac;;oes, e sua 
natureza cfclica, no esforc;;o polftico-militar detectaveis na serie elaborada. De 
depressao a depressao identificamos (omitindo perturbac;;oes menores originadas 
em conflitos nao directamente relacionados com o sistema de estados 
eurocentrado) cinco ciclos de durac;;ao media de 7,4 anos: 1873-1880, 
1880·1888, 1888-1893, 1893·1903 e 1903·191 0. 

Se nos debruc;;armos sabre a cronologia dos ciclos de neg6cios do NBER 
(ct. nota 24) para quatro pafses (Gra-Bretanha, Franc;;a, Alemanha e Estados 
Unidos), constatamos sincronias precisas de inflexao com desfasamentos 
inferiores a dois anos entre as quatro economias nacionais - tambem de 
depressao a depressao- com periodicidade media de 7,2 anos, sendo a 
correspondents cronologia: 1879·1886/7, 1887-1894/5, 1895-1904/5, 1905·1908/9 
e 1909-1914 (32}. 

(32) 0. Morgenstern, ob. cit., p. 41. 
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Comparando as duas cronologias -a dos ciclos de expansao geopolftica 
e a dos ciclos de neg6cios sincronizados nas quatro grandes economias 
nacionais -, e-nos sugerido um nexo entre as interacc;:oes polftico-estrategicas 
no sistema de Estados e o pulsar sincronizado das economias nacionais do 
«centro», em particular entre 1879 e 1910. 

Esta sugestao e reforc;:ada pelo confronto entre o fndice de conflitualidade 
e alguns Indices de prec;:os mundiais, conforme se observa no gratico 11. Quer 
os prec;:os mundiais de manufacturas, quer os prec;:os mundiais de produtos 
primarios, elaborados por W. A. Lewis (33), conheceram flutuac;:oes com 
pe riodicidade media de 8 anos, de depressao a depressao, num padrao com 
certa conformidade de inflexoes em relac;:ao ao padrao cfclico de expansao 
geopolftica. Constata-se mesmo uma precedencia regular da depressao nos 
prec;:os das manufacturas, em relac;:ao a analoga inflexao no fndice de 
conflitualidade, de um ano com duas (micas excepc;:oes. 

GRAFICO II 

indices de conflitualidade e de pre(:os mundiais de manufacturas e de produtos primarios 
(1913=100) 
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Fonte: W. A. Lewis, ob. cit., quadro A. 1 1; quadro anexo. 

(33) W. A. Lewis, ob. cit., pp. 280-281. 
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0 mesmo grafico sugere ainda uma interessante coincidencia. A oscila9ao 
longa dos pre9os com inflexao em 1894 (passagem da fase B a fase A de novo 
Kondratiev) - ou 1896, nd lndice de preQOS dos produtos primaries -
corresponds uma flutua9ao semelhante com inflexao em 1889. Sem duvida, 
a escalada de conflitos a partir de 1890 criou novas estlmulos para o mundo 
dos neg6cios, reforQando o consume publico e a circulaQao monetaria e, deste 
modo, e um vector explicative da flutua9ao longa dos preQos no perlodo em 
analise. 

Esbo9a-se, assim, a hip6tese de que a expansao geo~polltica do sistema 
politico internacional, resultants da 16gica de acumula9ao e reproduQao do 
poder material das potencias, seja factor co-determinants das flutua96es da 
actividade econ6mica dos diferentes palses do sistema e alavanca poderosa 
na crescenta integra9ao das economias nacionais. 

Se confrontarmos a serie do lndice de conflitualidade com indicadores de 
actividade econ6mica nao envie~ados pelos fen6menos monetarios, obteremos 
uma no9ao mais rigorosa do alcance de tal hip6tese. 0 recurso a Indices de 
produ9ao industrial, nao satisfazendo totalmente ~ste desiderata, e uma 
aproxima9ao razoavel facultada pela informa9ao disponlvel. Utilizaram-se dais 
Indices de produQaO industrial. 0 primeiro e 0 lndice da produQaO agregada 
da Alemanha, Estados Unidos, Fran9a e Gra-Bretanha construldo par W. A. 
Lewis; o segundo e o lndice da produ9ao industrial agregada. das potencias 
europeias -a Alemanha, a Au~tria-Hun_gria, a Fran9a, a Gra-Bretanha, a ltalia 
e a Russia- elaborado a partir dos Indices individuais destes palses de B. 
R. Mitchell (34). • 

Observa-se no grafico 111 que as flutua96es do primeiro lndice sao bem 
mais acentuadas do que rio segundo. As depressoes de 1877, 1885, 1894, 1897 
e 1900 surgem muito atenuadas no segu_ndo- fndice. Porque? A explica9ao deve 
buscar-se no facto de o primeiro lndice incluir, com forte ponderaQao, a 
economia dos Estados Unidos. Ate final do seculo XIX, os Estados Unidos quase 
nao participaram nos conflitos e dinamicas do sistema politico internacional 
e, deste modo, nao tera~ beneficiado do impacte do esfor9o polltico-militar 
agregado nas economiB:s_ nacionais das potencias. Para o conjunto das 
potencias europeias (conquanto individualmente as flutua96es tenham sido mais 
vincadas) tal esfor90 sustentou um crescimento industrial menos acidentado, 
dadas as interac96es polltico-estrategicas (expressivamente ilustradas pelo 
lndice de conflitualidade) e suas consequencias na vida econ6mica do conjunto. 

(34) Cf. W. A. Lewis, ob. cit., p. 275, e B. R. Micthell, European Historical Statistics 
1750-1970, Londres, Macmillan, pp. 179-182, 1978. A pondera<;:ao que utilizamos para o fndice 
agregado foi a da estrutura da produ<;:ao de a<;:o bruto em 1913. 
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GRAFICO Ill 

indices de conflitualidade e de produ~oes industriais agregadas 

(1913=100) 
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Fonte: B. A. Mitchell, ob. cit., quadro D.1; W. A. Lewis, ob cit., quadro A.9: quadro anex.o. 

Devemo-nos abster, todavia, de formular causalidades estritas e 
precipitadas entre estes fen6menos. Uma medida estatfstica simples, que nos 
da a correlac;:ao de sinais nas variac;:oes anuais de duas series - o coeficiente 
de co-variac;:ao de Wald (35) -, permite-nos relativizar a conformidade dos 
padroes cfclicos dos indicadores econ6micos em relac;:ao ao fndice de 
conflitualidade. 

Coeticiente de co-variac;ao do fndice de conflitua/idade e de: 

fndice de pregos mundiais das manufacturas . 
fndice de pregos mundiais de produtos primaries .. 
fndice de produ<;:ao industrial de W. A. Lewis . 
fndice de produ<;:ao industrial das potencias europeias 

-0,21 
-0,24 
-0,06 

0,02 

86 no ultimo caso, portanto, o coeficiente apresenta sinal positivo, e 
mesmo assim o valor absoluto e baixo. 

(
ni1 

z; ) 
(35) 0 coeficiente de Wald e C = 2 _i-- Ez; . A estatfstica z e determinada pel a 

n-1 

identidade (Zi= 1) ou nao identidade (Zl = 0) dos· sinais das diferen<;:as x;- Xi-1 e Yi- Yi-1 de 
duas series x; e y, com i= 1, ... ,n. Para n elevado, z tem distribuigao normal, e Ez;= 1/2. Cf. 0. 

Morgenstern, ob. cit., p. 107. 
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Os processos hist6ricos, designadamente entre 1870 e 1914, marcharam 
sempre na interac<;:ao dos impulsos sistemicos polftico-estrategicos e das 

- iniciativas aut6nomas dos Estados integrantes e das for<;:as sociais neles 
relevantes; as economias nacionais desses Estados resultaram de tal interac<;:ao 
e de tais for<;:as, acrescidas, sem duvida, da retroac<;:ao da crescente integra<;:ao 
econ6mica alcan<;:ada; e os tecidos sociais desses Estados reflectiram uma 
pluralidade causal na crescente complexidade classista e de status que 
ganharam. 

Como destaca A. Zolberg, «Um conjunto de tipo global nao pode conceber
-se exclusivamente com uma 'economia-mundo' nem como um 'sistema polftico 
internacional', mas poderc3. ser pensado como o resultado de intercambios entre 
tres estruturas analfticas distintas: o econ6mico e o polftico, aos quais importa 
acrescentar o cultural, cada um deles manifestando-se tanto ao nfvel societario 
como intersocietario (36)». 

C) As diplomacias e as polfticas externas das potencias do sistema de 
Estados no perfodo 1870-1914 sao ilustra<;:ao privilegiada das considera<;:6es 
precedentes. 

A Gra-Bretanha praticou uma polftica externa sem alian<;:as ate 1902; mas 
esteve activamente empenhada na solu<;:ao de partilha da parte europeia do 
Imperio Turco-Otomano (1878) e nos cons6rcios que governaram as finan<;:as 
publicas turcas e egfpcias na decada de 80; em 1875, Disraeli promovera ja 
a compra da posi<;:ao de accionista maioritario da companhia do canal do Suez, 
de acordo com o banqueiro Rothschild: para os britanicos era vital o controle 
do Mediterraneo oriental e dos acessos a India, nisso concorrendo interesses 
financeiros e geo-estrategicos. 

A Alemanha de Bismarck incentivou a partilha-de Africa (1884-1885) entre 
Franceses e Britanicos, moderando para tal as suas ambi<;:6es coloniais, apesar 
da pressao de alguns sectores da sociedade alema: o calculo geo-polftico 
prevaleceu ate a decada de 90 sabre o expansionismo ultramarino, de 
inspira<;:ao econ6mica. 

A Fran<;:a lan<;:ou-se na decada de 80 em aventura colonial impetuosa, a 
que presidiu a ideia de compensar o isolamento e subalternidade resultantes 
da derrota de 1871. Os interesses econ6micos e financeiros permaneceram 
tao-s6 moderadamente interessados na expansao, olhando com simpatia o 
movimento «boulangista» (1888), que secundarizava o expansionismo colonial; 
o comercio externo e as exporta<;:6es de capitais privilegiaram a Europa; as 
aplica<;:6es de capitais na Russia e na Turquia totalizavam 70% dos 
investimentos externos acumulados, em 1913. A alian<;:a franco-russa (1891 ), 
decisiva para superar o isolamento frances na Europa, pela amea<;:a militar em 
duas frentes a Alemanha, enquadrou-se melhor nos desfgnios da finan<;:a 
francesa do que o colonialismo propugnado nas decadas anteriores. 

(36) A. Zolberg, <<Interactions strategiques et formation des Etats modernes en France et en 

Angleterre», in Revue tnternationale de Sciences Sociates, vol. XXXII, n. 0 4, p. 739, 1980. 
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A entrada dos Estados Unidos como actor importante na polftica 
internacional, a partir de 1898 (guerra hispano-americana), e indissociavel da 
conquista da supremacia industrial na decada de 90. Acompanhada pelo acesso 
do Japao ao estatuto de potencia (guerra sino-japonesa de 1897), tal entrada 
precipitou a segunda grande mutac;:ao no sistema politico internacional euro
-centrado, a seguir a formac;:ao do Imperio Alemao. A crescente afirmac;:ao dos 
actores nao europeus subverteu a relac;:ao de forc;:as interpotencias, 
impossibilitou a regulac;:ao do sistema «a cinco» (Gra-Bretanha, Franc;:a, 
Alemanha, Austria-Hung ria e .Russia) ate entao prevalecente, desestruturando 
o sistema. 

Como pano de fundo destas interacc;:oes, ocorreram os grandes 
movimentos migrat6rios europeus do tim do seculo, na raiz dos quais se 
encontram causalidades multiplas, que criaram novas realidades econ6micas 
e polfticas: a dependencia de muitas economias europeias em relac;:ao as 
remessas da diaspora; ou a internacionalizac;:ao dos movimentos de opiniao, 
que ajudou, sem duvida, a derrocada das velhas polfticas externas, com as 
suas diplomacias secretas - tomando o apelo directo aos povos e as nac;:oes 
um Iugar central nas diplomacias (a «nova diplomacia» de Wilson) e o 
desmantelamento dos imperios constituindo-se na sua questao crftica. 

No domfnio das trocas comerciais, os tratados que as facilitaram ou as 
medidas proteccionistas que os Estados adoptaram tiveram na sua origem 
tambem causas relevando quer do politico, quer do econ6mico. Bismarck foi 
livre-cambista n'os prim6rdios da unificac;:ao alema, em relac;:ao a Franc;:a, porque 
desse modo reforc;:ava lac;:os bilaterais indispensaveis para conseguir a 
neutralidade de Napoleao Ill no conflito austro-prussiano da decada de 60. 0 
proteccionismo alemao da decada de 80 contribuiu para esfriar o alinhamento 
germano-russo do primeiro sistema de alianc;:as bismarckiano, pondo entraves 
as exportac;:oes de cereais russos para a- Alemanha e suscitando obstaculos 
semelhantes as importac;:oes russas da industria alema. A Ill Republica Francesa 
recorreu a diplomacia comercial em relac;:ao a ltalia para enfraquecer o 
alinhamento italiano com a Alemanha e a Austria {Trfplice Alianc;:a) na decada 
de 90; e na origem desse alinhamento tinham estado tambem, sem duvida, 
as guerras tarifarias italo-francesas da decada anterior. 

Quante aos movimentos de capitais, eles resultaram, se possfvel com 
maior nitidez ainda, da confluencia de interesses financeiros privados e de 
polfticas externas dos Estados: 

As influencias de que um dado Estado pode dispor junto de 
outre, grac;:as a riqueza de capitais exportados, exercem-se par 
intermedio de instituic;:oes ou de pessoas privadas; quer dizer que 
estao misturadas considerac;:oes quer polfticas, quer econ6micas 
[ ... ] (37). 

(37) R. Girault, Diplomatie europeenne et imperialismes, 1871-1914, Paris, Masson, p. 39, 
1979. 
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lntegra~io economica e sistema politico internacionais 

A digressao analftica pelas interacc;:oes do polftico e do econ6mico, no 
perfodo 1870-1914, sugere algumas reflexoes finais, que podem constituir pontos 
de partida promissores para o aprofundamento do conhecimento do perfodo, 
e que se apresentam em breve nota a seguir. 

A noc;:ao de que o sistema econ6mico capitalista possui dinamica imanente 
de expansao planetaria, coagido pela inexorabilidade da queda tendencial da 
taxa de lucro, afigura-se ineficaz para dilucidar as concretas vias de expansao 
e integrac;:ao das economias das diversas regioes do mundo, no perfodo em 
referencia. Mesmo aceitando aquela hip6tese, nao poderemos ir alem do 
estabelecimento de um quadro de possibilidades e alternativas indeterminado. 
0 sistema polftico internacional e, especificamente, a interacc;:ao polftico
-estrategica dos Estados perfilam-se como dimensoes co-determinantes da 
integrac;:ao econ6mica planetaria a diversos nfveis, que importa ter presentes. 

Um primeiro nfvel a considerar e o das financ;as publicas, articuladas a 
existencia da Administrac;:ao Publica e das Forc;:as Armadas. 0 imposto e a 
dfvida publica sao instrumentos que sempre condicionam e determinam muitas 
vezes as economias, afectando recursos, agindo sobre os mercados e a 
formac;:ao dos prec;:os, contribuindo para modelar as decisoes dos agentes 
econ6micos. Em particular, a dfvida publica externa foi um importante agente 
de internacionalizac;:ao das economias. 0 peso dos emprestimos a outros 
governos era enorme, pois estes constitufam mais de metade dos recursos 
financeiros mobilizados pelo investimento externo ingles e frances ate 1914; 
e, mesmo na liberal lnglaterra, eles nao ocorreram sem o beneplacito mais 
ou menos expresso dos governos, muitos se gorando por razoes de interesse 
geo-polftico do Estado, apesar das condic;:oes atractivas oferecidas (38). 

Um segundo nfvel e o da repartk;ao dos recursos econ6micos a escala 
do planeta que a expansao colonial europeia formulou. A velha pergunta «as 
col6nias pagaram?» conhece respostas que, em muitas situac;:oes, 
designadamente a inglesa, sugerem passives provaveis para os colonizadores, 
que os terao empurrado para o declfnio e beneficiado alguns dos seus 
anteriores domfnios na ascensao econ6mica e polftica do nosso seculo (39). 

Um terceiro nfvel, tambem de importancia consideravel, e o da 
configurac;ao dos sistemas produtivos nas economias das diferentes regioes 
do mundo. Responsabilizar a divisao internacional do trabalho suscitada pelos 
mecanismos do comercio internacional como o principal agente estruturador 
daqueles sistemas pode omitir facetas tao importantes como: 

1) A articulac;:ao entre as estrategias de defesa dos Estados e a 
afectac;:ao dos recursos (4°); 

(38) Cf. H. Feis, Europe: the World's Banker, 1870-1914, New Haven, 1930. 
(39) Cf. W. Hynes, ob. cit., e J. Tomlinson, ob. cit. 
(40) Henri Mendras (Societes Paysannes, Paris, A. Colin, 1976) sugere o imperativo geo

politico da rivalidade franco-alema como causa da persistencia do forte campesinato na agricultura 
francesa ate a Segunda Guerra Mundial, atribuindo-lhe o poder o papel de sustentacula do exercito. 
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2) Os imperatives polftico-militares na cria9ao das vias de 
comunica9ao e transports, com fundas repercussoes na 
estrutura9ao da actividade produtiva. 

Por outro lado, a incorpora9ao na analise econ6mica retrospectiv·a da 
questao da violencia organizada em termos de uma actividade produtiva -a 
produ9ao de «protec98.0» -, explorando «as possibilidades de discutir os 
governos como uma das organiza96es produtoras de bens e servi9os (41 )», 
pode revelar-se tambem fecunda. 

Economias de escala e ganhos de produtividade na produ9ao de 
protecyao, ou lucros monopolfsticos obtidos pela consolida9ao do monop61io 
do Estado sobre a violencia organizada, poderao ter constitufdo «Uma fonte 
de lucros mais importante do que a superioridade nas tecnicas ou organiza9ao 
industrial (42)» em certas fases hist6ricas das economias europeias, libertando 
recursos para outros fins e estimulando a acumula9ao de capitais. A dimensao 
«6ptima» proporcionada pelo sistema de Estados euro-centrado nos seculos XVI

XIX (e provavelmente perdida no decurso da planetiza9ao do sistema) a 
produ9ao de protec9ao teria assim influenciado a preponderancia econ6mica 
da Europa no mundo nesse perfodo. 

0 que parece indubitavel, em conclusao, e ter residido no devir mesmo 
do sistema politico internacional uma das mais poderosas alavancas da 
integra98.0 econ6mica planetaria. Sem a compreensao das suas muta96es, 
crises e rupturas, o nosso entendimento daquele fen6meno ficaria severamente 
amputado. 

(41) Frederic Lane, «Economic consequences of organized violence», in The Journal of 
Economic History, vol. XVIII, n. o 4, p. 406, 1958. 

(42) F. Lane, ob. cit., artigo citado, p. 410. 
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MENDES, Fernando Ribeiro - Flutuac;oes da actividade econ6mica e ex
pansio geo-politica, 1870·1914 

RESUMO: 

Procura-se neste estudo estabelecer um quadro hist6rico e analitico de 
referencia acerca das interac96es do «politico» e do «econ6mico» no periodo 
de 1870 a 1914. 

Em vez de se isolar a sociedade organizada em estado como universo 
de analise, privilegiou-se antes o «jogo» entre unidades polfticas estatais a que 
se reconheceu coerencia sistemica. A considera9ao da dimensao de interac9ao 
politico-estrategica, entendida de forma extensiva as sociedades e suas 
economias organizadas no territ6rio de cada Estado, permite reanalisar os 
processos hist6ricos de integra9ao econ6mica plan_etaria numa perspectiva 
complexa; a economia mundial do nosso seculo surge cada vez mais como 
resultado ~e dinamicas politicas e econ6micas distintas e interactuantes. As 
flutua96es da actividade econ6mica de larga dura9ao e o seu caracter 
internacional surgem, nesta perspectiva, como efeito, ao menos em parte, das 
tendencias e tensoes no sistema politico internacional, o que se procura ilustrar 
com recurso a indicadores quantificaveis. 

Para tanto, recorreu-se a constru9ao e ou utiliza9ao de indices de produ9ao 
industrial e de pre9os internacionais, confrontando-os com o fndice de 
conffituafidade que se elaborou e se considera expressivo das principais 
tendencias e flutua96es do sistema politico internacional. 

MENDES, Fernando Ribeiro - Fluctuations in economic activity and 
geo-political expansion, 1870·1914 
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ABSTRACT: 

This study seeks to establish a historical and analytical frame of reference 
concerning «political» and «economic» interaction in the period 1870 to 1914. 

Instead of isolating society organized as a state as a basis for analysis, 
we have preferred the «play» between state political units recognized as systemic 
coherence. The consideration of the dimension of politic-strategic interaction, 
understood as extended to societies and their economies organized in the 
territory of each state, permits us to re-analyse the historical processes of 
planetary economic integration in a complex perspective; the world economy 
this century increasingly appears as the result of political and economic 
dynamics, both distinct and interacting. The fluctuations of economic activity 
in the long term, and its international nature, appear, from this point of view, 
as an effect, at least partly, of the trends and tensions in the international political 
system, which we have attempted to illustrate with recourse to quantifiable 
indicators. 

Therefore, we have resorted to the construction and or use of indices of 
industrial production and international prices, next to the index of conflict which 
has been worked out and is deemed to express the main trends and fluctuations 
of the international political system. 


