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Inflação - Ferramenta do capital para atacar e roubar salários aos 
trabalhadores e massas! 

 

Afinal o que é a inflação e a quem serve? Bem, trata-se de uma ferramenta especulativa de ataque 
que o capital tem a seu dispor. Tudo para que possam aumentar lucros e colocar nas costas dos 
trabalhadores e das massas o peso das crises por eles criadas, roubando ainda mais salário aos 
trabalhadores e isto serve apenas os mesmos de sempre: as empresas e o Estado que está 
subordinado a elas. 
Ouvimos personagens como António Saraiva, porta-voz dos exploradores, a despejar o falso 
argumento de que o aumento dos salários levaria ao aumento dos preços. Argumento muito bem 
acolhido pelo Governo burguês que o representa. 
 

Lutemos de forma organizada contra a transferência do fardo da Crise para as nossas 
costas! Tributação progressiva e drástica de grandes empresas e fortunas! 

 

Mas o que têm os salários a ver com os preços? Pois praticamente nada! Passados mais de 150 
anos das palestras de Karl Marx sobre “Salário, Preço e Lucro” os capitalistas ainda andam a tentar 
emprenhar-nos pelos ouvidos! 
 

Não é o salário que determina o preço da mercadoria pois a mercadoria contém em si uma parte de 
trabalho remunerado e outra não-remunerado. Aliás, o salário é o “preço da mercadoria” que é a 
nossa força de trabalho. Esta força de trabalho não remunerada é metida ao bolso pelo parasita do 
capitalista e é daí que provém o seu lucro. Posto isto, vemos que o aumento dos salários apenas lhes 
reduz aos lucros, o que inicialmente nada tem a ver com os preços. Os monopólios é que, para manter 
as suas margens de lucro, criam preços especulativos que se afastam, e muito, do seu valor real. 
 

Basta ver os preços da Energia e o aumento da margem de lucro que a GALP ENERGIA já 
conseguiu atingir: uns estonteantes 496%! Olhemos também para os preços dos alimentos que 
sofreram um aumento de 15%, o 3º maior aumento da Zona Euro desde o início do ano e não, não 
se deve à guerra na Ucrânia mas sim ao aumento da sede de lucro de empresas como a Jerónimo 
Martins (Pingo Doce) para mais de 50% e tantas, tantas mais! 
O tal António Saraiva diz-nos também que “Tem de haver aqui uma moderação, não podemos ser 
cegos e pensar que o problema da inflação se resolve com aumento de salários”. Realmente, tem toda 
a razão!  
 

A inflação só se resolverá quando avançarmos para o Socialismo! É que no Socialismo não 
se conhece inflação. 

 

A luta por melhores salários, por um complemento salarial e uma compensação face à inflação na 
negociação coletiva é importante e os sindicatos devem ser transformados em organizações de 
luta dos trabalhadores para fazer valer as nossas exigências diárias por melhores salários e 
condições de trabalho. Mas, mesmo isto não nos é suficiente! 
 

Nesta sociedade capitalista, onde os capitalistas possuem os meios de produção, há anarquia de 
produção. A emissão de dinheiro é realizada sem um plano de longo prazo, e os capitalistas, 
individualmente, procuram lucros máximos e preços de monopólio, e preferem destruir os bens a vendê-
los aos trabalhadores a preços fixos. Portanto, é correto tratar a inflação e aos aumentos de preços 
como uma “doença incurável” do capitalismo. 
 

Com a Revolução Proletária de 1949 na China, sob a liderança de Mao Tse-Tung, o capitalismo foi 
derrubado e com ele a doença da inflação foi eliminada. Com a construção do socialismo 
verdadeiro, a a produção, circulação e distribuição de bens, bem como a emissão de dinheiro são 
socializadas - planeadas pelo Estado Proletário. A produção de bens não é mais orientada para o 
lucro, mas sim para promover a construção do socialismo e atender às necessidades do povo. 
Claro que na China de hoje, a doença da inflação está a de volta pois regressou o vírus do capitalismo. 

 

Lutemos mesmo em tempos de crise! Lutemos por melhores salários!  
Lutemos pelo Socialismo Verdadeiro! 
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