
“No que se refere à Inglaterra, aparecem em primeiro plano as suas possessões             
coloniais, que são muito grandes também na América (por exemplo o Canadá), sem             
falar já da Ásia, etc. A gigantesca exportação de capitais encontra-se, no caso da              
Inglaterra, estreitamente relacionada com as colônias gigantescas, de cuja         
significação para o imperialismo voltaremos a falar mais adiante. Diferente é o caso             
da França, cujo capital colocado no estrangeiro se encontra investido principalmente           
na Europa, e em primeiro lugar na Rússia (10 mil milhões de francos pelo menos),               
com a particularidade de que se trata sobretudo de capital de empréstimo, de             
empréstimos públicos e não de capital investido em empresas industriais.          
Diferentemente do imperialismo inglês, que é colonial, o imperialismo francês pode           
ser qualificado de usuário. A Alemanha oferece uma terceira variedade: as suas            
colônias não são grandes, e o capital colocado no estrangeiro está investido em             
proporções mais iguais entre a Europa e a América.”  
 
(...) 
 
Os capitalistas não partilham o mundo levados por uma particular perversidade, mas            
porque o grau de concentração a que se chegou os obriga a seguir esse caminho               
para obterem lucros; e repartem-no “segundo o capital”, “segundo a força”; qualquer            
outro processo de partilha é impossível no sistema da produção mercantil e no             
capitalismo. 
 
(...) 
 
A época do capitalismo contemporâneo mostra-nos que se estão a estabelecer           
determinadas relações entre os grupos capitalistas com base na partilha econômica           
do mundo, e que, ao mesmo tempo, em ligação com isto, se estão a estabelecer               
entre os grupos políticos, entre os Estados, determinadas relações com base na            
partilha territorial do mundo, na luta pelas colônias, na “luta pelo território            
econômico”.  
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GLOSSÁRIO 
 
Capitais/Capital: determinado bem econômico, matéria prima, recurso financeiro        
(dinheiro), que pode ser aplicado na fabricação de outros bens para consumo ou             
comercialização. 
Franco: moeda utilizada na suíça. 
Perversidade: barbaridade, atrocidade, coisa ruim, maldade. 

https://pcb.org.br/portal/docs/oimperialismo.pdf


Sistema da produção mercantil: modo de produção e acumulação de riquezas           
existente antes do surgimento do sistema capitalista. 
Sistema capitalista: sistema de produção baseado na propriedade privada e          
geração de lucros. 
Território econômico: espaço ou área geográfica de produção de determinado          
produto ou exploração de matéria prima. 
 


