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Hjalmar Schacht (à esquerda), o ministro das Finanças de Hitler, com seu bom amigo Montagu  Norman, 

governador do Banco da Inglaterra de 1920 a 1944. De acordo com documentos divulgados pelo Banco 

da Inglaterra, em 2012, o ouro da Checoslováquia foi apresentado em Londres, numa sub-conta em 

nome do Banco de Compensações Internacionais (BIS).Quando os nazistas entraram em Praga em março 

de 1939, eles imediatamente enviaram soldados ao Banco Nacional. Os diretores da República Checa 

foram encomendados, sob pena de morte, para enviar dois pedidos de transferência.  O primeiro 

ordenou a transferência BIS de 23,1 toneladas de ouro de sua sub-conta da Checoslováquia do Banco da 

Inglaterra na sub-conta do Reichsbank, também realizada em Threadneedle Street.  A segunda ordem 
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instruiu o Banco da Inglaterra para transferir quase 27 toneladas de ouro detidas em nome pr óprio pelo 

Banco Nacional da Checoslováquia na sub-conta do BIS para o Banco da Inglaterra. 

A guerra não foi desencadeado por um Führer louco que era para liderar a Alemanha 

naquele momento. A Segunda Guerra Mundial é o trabalho de uma oligarquia global, ou 

mais especificamente dos plutocratas anglo-americanos. 

Usando instrumentos como a Reserva Federal dos EUA e o Banco de Inglaterra, eles 

começaram a preparar-se para o próximo conflito à escala global imediatamente após a 

Primeira Guerra Mundial. O seu alvo era a União Soviética. 

Dawes e planos de Jovens, a criação do Banco de Compensações Internacionais (BIS), a 

suspensão do pagamento de reparações pela Alemanha nos termos do Tratado de Versalhes 

e a aquiescência dos ex-aliados da Rússia na presente decisão, os investimentos estrangeiros 

maciços na economia do Terceiro Reich, a militarização da economia alemã e violações do 

Tratado de Versailles são marcos no caminho para a guerra. 

Por trás dessa trama ficaram as personagens principais: os Rockefellers, os Morgans, Lord 

Montagu Norman (governador do Banco da Inglaterra) e Hjalmar Schacht (presidente do 

Reichsbank e ministro da Economia do governo de Hitler). O programa estratégico de 

Rockefeller e Morgan serviu para subjugar economicamente a Europa, saturando 

investimentos estrangeiros e créditos da Alemanha, e trazê-lo para entregar um golpe mortal 

para a Rússia Soviética, de modo que este último regresse ao capitalismo como uma colônia. 

Montagu Norman (1871-1950) desempenhou um papel importante intermediário no 

diálogo entre a comunidade financeira e os líderes de negócios alemães. Hjalmar Schacht 

organizou a reconstrução do sector da defesa da economia alemã. A operação pelos 

plutocratas foi ocultada pelos políticos, como Franklin Roosevelt, Neville Chamberlain e 

Winston Churchill. Na Alemanha, estes projetos foram executados por Hitler e Hjalmar 

Schacht. Segundo alguns historiadores, Hjalmar Schacht desempenhou um papel mais 

importante do que Hitler. Só que ele permaneceu nas sombras. 

Após a Primeira Guerra Mundial, o Plano Dawes foi destinado a comprometer a Tríplice 

Entente e recolher reparações de guerra da Alemanha. O Plano Dawes (proposto pelo Comité 

de Dawes, presidido por Charles G. Dawes) foi designado em 1924 como uma tentativa de 

resolver o problema das reparações, que tinha minado a política internacional após a Primeira 

Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes (França, relutante, recebeu mais de 50% do 

montante da compensação). Entre 1924 e 1929, a Alemanha recebeu 2500 milhões de dólares 

dos Estados Unidos e 1,5 bilhão na Grã-Bretanha no âmbito do Plano Dawes. Estas são somas 

consideráveis, o que corresponde a 1 trilião (mil milhões) de dólares hoje. Hjalmar Schacht 

desempenhou um papel ativo na implementação do Plano Dawes. Em 1929, ele resumiu os 

resultados, dizendo que em 5 anos, a Alemanha tinha recebido mais empréstimos externos 

que os Estados Unidos nos 40 anos anteriores à Primeira Guerra 

Mundial. Consequentemente, em 1929, a Alemanha tornou-se a segunda potência industrial 

mundial, à frente da Grã-Bretanha. 

Na década de 1930, a Alemanha continuou a beneficiar de investimentos e 

empréstimos. Escrito em 1929 e adotado oficialmente em 1930, o Plano Dawes refere-se a 



um programa para liquidar as dívidas de guerras alemãs no final da Primeira Guerra 

Mundial. Ele foi apresentado pela comissão presidida (1929-1930) pelo industrial americano 

Owen D. Young, fundador e ex-primeiro presidente da Radio Corporation of America 

(RCA). Na época, Young também fazia parte do conselho da Fundação Rockefeller, e ele 

também tinha sido um dos representantes envolvidos num dispositivo de reabilitação de 

reparações de guerra, o Plano Dawes de 1924. De acordo com o plano, o Banco de 

Compensações Internacionais (BIS) foi criado em 1930 para permitir à Alemanha pagar 

reparações aos vencedores. Na realidade, o dinheiro tomou outra direção, ou seja, ele deixou 

os Estados Unidos e a Grã-Bretanha para chegar à Alemanha.  

O capital da maioria das empresas alemãs de importância estratégica foi total ou 

parcialmente, americano. Uma parte era de propriedade de investidores britânicos. Os 

setores de refino de petróleo e liquefação de carvão da economia alemã estava nas mãos da 

Standard Oil (Rockefeller). A indústria química gigante Farbenindustrie AG ficou sob o 

controle do grupo Morgan. Quarenta por cento da rede de telefonia e 30% das ações da 

Focke Wulf estavam sob o controle da empresa norte-americana ITT. Rádio e da indústria 

elétrica gigantes AEG, Siemens e Osram são passados sob o controle da americana General 

Electric. ITT e General Electric eram parte do império de Morgan. Cem por cento das ações 

da Volkswagen eram de propriedade da americana Ford. No momento em que Hitler chegou 

ao poder, o capital financeiro dos EUA controlava quase todos os sectores de importância 

estratégica para a indústria alemã: refino de petróleo, produção de combustíveis sintéticos, 

produtos químicos, automotivo, aviação, engenharia elétrica, rádio, e uma grande parte da 

indústria de engenharia mecânica (278 empresas no total). Os grandes bancos alemães como 

o Deutsche Bank, o Dresdner Bank, Banco Donat e outros, estavam sob o controle dos 

Estados Unidos. 

Em 30 de janeiro de 1933, Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. Anteriormente, o seu 

pedido tinha sido estudado minuciosamente por banqueiros americanos. Hjalmar Schacht 

viajou para os Estados Unidos no outono de 1930, para discutir a nomeação com colegas 

norte-americanos. A nomeação de Hitler foi finalmente aprovada numa reunião secreta do 

financeiro norte-americano. Schacht passou todo o ano de 1932 para convencer os 

banqueiros alemães que Hitler era o melhor candidato. Ele atingiu o seu objetivo. Em meados 

de novembro de 1932, 17 dos maiores banqueiros e industriais alemães enviaram uma carta 

ao presidente Hindenburg, em que exigiu que ele nomeasse Hitler chanceler. A última 

reunião de trabalho de financistas alemães antes da eleição foi realizada a 04 de janeiro de 

1933, em Colónia, a casa do banqueiro Kurt von Schröder. Em seguida, o Partido Nacional-

Socialista chegou ao poder. As relações económicas e financeiras entre a Alemanha e os 

anglo-saxões tornaram-se ainda mais próximas. 

Hitler anunciou imediatamente a sua recusa em pagar as reparações da guerra. Ele 

questionou a capacidade da Inglaterra e da França para pagar suas próprias dívidas da 

Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos. Washington não teve nenhuma objeção ao 

anúncio de Hitler. Em maio de 1933, Hjalmar Schacht viajou novamente para os Estados 

Unidos. Ele reuniu-se com o presidente Franklin Roosevelt e grandes banqueiros para solicitar 

uma linha de crédito de US $ 1 bilhão. Em junho do mesmo ano, Hjalmar Schacht foi a 



Londres para conversar com Montagu Norman. Tudo aconteceu como uma carta no correio. 

Os britânicos têm um empréstimo de US $ 2 bilhões. Eles não levantaram objeções à decisão 

da Alemanha de suspender o pagamento de sua dívida. 

Segundo alguns historiadores, os americanos e os britânicos ficaram confortáveis, porque, 

em 1932, a União Soviética tinha conseguido o plano quinquenal de desenvolvimento 

económico para alcançar novas alturas como uma potência industrial. Alguns milhares de 

empresas haviam surgido, especialmente na indústria pesada. A dependência da URSS sobre 

a importação de produtos industriais diminuiu consideravelmente. A hipótese de estrangular 

economicamente a União Soviética é encontrada e praticamente reduzida a zero. Decidiu-se 

então recorrer à guerra e lançar a militarização acelerada da Alemanha. 

Por um lado, a obtenção de crédito americano não apresenta qualquer problema. Hitler 

chegou ao poder em seu país ao mesmo tempo que Franklin Roosevelt nos Estados 

Unidos. Os banqueiros que apoiaram Hitler em 1931 são precisamente aqueles que apoiaram 

a eleição de Roosevelt. Uma vez no cargo, o novo presidente poderia fazer concessão pouco 

menos generosa de créditos para a Alemanha. Além disso, muitos têm notado a semelhança 

entre o New Deal de Roosevelt e as políticas económicas do Terceiro Reich. Não é de 

admirar. Estes são de fato os únicos que garantiram o resgate dos dois governos, enquanto 

os aconselhava. Eles representavam principalmente círculos financeiros dos EUA. 

O New Deal de Roosevelt não apresentou problemas. Em 1937, os EUA estavam atolados 

na crise económica. Em 1939, a economia dos EUA estava a operar com 33% da sua 

capacidade industrial (19% no pior da crise 1929-1933). 

Rexford G. Tugwell, um economista do primeiro Brain Trust, académico da equipa da 

Universidade de Colúmbia, instituído pela Franklin Roosevelt e contribuindo para 

recomendações de políticas que levaram ao New Deal de Roosevelt, escreveu que em 1939 

o governo tinha falhado. A situação manteve-se congelada até a invasão da Polónia por 

Hitler. Apenas os fortes ventos de guerra poderiam dissipar o nevoeiro. Todas as iniciativas 

de Roosevelt foram condenadas ao fracasso. [ 1 ] Apenas uma guerra mundial poderia salvar 

o capitalismo dos EUA. Em 1939, os plutocratas implementaram todos os meios ao seu dispor 

para exercer pressão sobre Hitler e incentivá-los a lançar uma guerra em grande escala no 

Oriente. 

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) tem desempenhado um papel importante 

durante a Segunda Guerra Mundial. A ponto dos interesses dos EUA na Europa, foi o elo de 

ligação entre as empresas anglo-americanas e alemãs. Era uma espécie de uma área marítima 

que abriga a capital cosmopolita contra iniciativas políticas, guerras, sanções, etc. 

Este banco foi estabelecido como uma entidade empresarial pública. A sua imunidade à 

interferência do governo como, por exemplo, tributação, foi garantida pelo acordo 

internacional assinado em Haia em 1930. Os banqueiros da Reserva Federal de Nova Iorque, 

perto de Morgan, Montagu Norman, governador o Banco da Inglaterra, e financistas alemães 

como Hjalmar Schacht (presidente do Reichsbank e ministro da Economia do governo de 

Hitler), Walther Funk (que substituiu Hjalmar Schacht como presidente do Reichsbank) e Emil 
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Puhl, todos têm desempenhado um papel importante na fundação do Banco. Entre os 

fundadores foram os bancos centrais da Grã-Bretanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica e 

alguns bancos privados. 

O Banco Federal de Nova York fez o seu melhor, mas não fazia parte das instituições 

fundadoras do BIS. Os Estados Unidos estavam representados pelo banco privado First 

National Bank of New York, JP Morgan and Company, First National Bank de Chicago, que 

faziam todos parte do império Morgan. O Japão também foi representado por bancos 

privados. Em 1931-1932, 19 bancos centrais europeus juntaram-se ao Banco de Pagamentos 

Internacionais. W. McGarrah, banqueiro Rockefeller clã, foi o primeiro presidente do 

Conselho de Administração BIS. Ele foi substituído por Leon Fraser, que representava o clã 

Morgan. Durante a guerra, o banco foi dirigido por um cidadão dos EUA, Thomas H. 

McKittrick. 

Muito tem sido escrito sobre as atividades do BIS nos interesses do Terceiro Reich. O 

Banco estava envolvido em operações com diferentes países, incluindo aqueles com que a 

Alemanha estava em guerra. 

Depois do Pearl Harbor, o Banco de Pagamentos Internacionais desempenhou o papel 

correspondente do Federal Reserve Bank de Nova York. Ela estava sob o controle nazista 

durante a guerra, mesmo que fosse o americano Thomas McKittrick Huntington a presidir. Os 

soldados estavam a morrer no campo de batalha, enquanto a direção do BIS, em Basileia 

reuniu-se com os banqueiros da Alemanha, Japão, Itália, Bélgica, Grã-Bretanha e Estados 

Unidos. 

Neste refúgio de paz que era a zona offshore suíça, representantes de beligerantes 

trabalharam sigilosamente num clima de compreensão mútua. 

Foi na Suíça, num lugar seguro, que a Alemanha depositou todo o ouro que apreendeu 

na Europa. Em março de 1938, quando Hitler assumiu Viena, parte do ouro austríaco foi 

transferido para os cofres do BIS. O mesmo foi feito com o ouro do Banco Nacional Checo 

(US $ 48 milhões). Quando irrompeu a guerra, o ouro estava a entrar para o Banco de 

Pagamentos Internacionais. Alemanha recuperou nos campos de concentração e os saques 

de países ocupados (incluindo tudo o que pertencia a civis: joias, dentes de ouro, cigarreiras, 

vários utensílios, etc.). Isto é o que tem sido chamado de ouro nazista. Ele foi fundido em 

lingotes para ser armazenado no Banco de Compensações Internacionais, na Suíça ou fora 

da Europa. 

Em seu livro de Comércio com o Inimigo: An Expose da trama dinheiro Nazi-Americana 

1933-1949 , Charles Higham escreveu que durante a guerra, os nazistas transferiram 378,000 

mil dólares para as contas do Banco de Pagamentos Internacionais. 

Algumas palavras sobre o ouro Checo. Algumas informações vieram à tona após a 

abertura dos arquivos do Banco da Inglaterra, em 2012 [ 2 ]. Em março de 1939, a Alemanha 

ocupou Praga. Os nazistas exigiram 48 milhões de dólares das reservas nacionais de 

ouro. Eles foram informados de que este montante já tinha sido transferido para o Banco de 

Pagamentos Internacionais. Posteriormente, soube-se que o ouro foi transferido de Basileia 
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nos cofres do Banco de Inglaterra. Sob ordens de Berlim, o ouro foi transferido para a conta 

do Reichsbank ao BIS. Em seguida, o Banco da Inglaterra foi envolvido em transações sob as 

ordens do Reichsbank para o Banco de Pagamentos Internacionais. Estes pedidos foram 

encaminhados para Londres. Tem havido conluio entre o Reichsbank alemão, o Banco de 

Pagamentos Internacionais e do Banco da Inglaterra. Em 1939, um escândalo estoirou na 

Grã-Bretanha quando se descobriu que o Banco da Inglaterra executou transações no ouro 

Checo sob ordens de Berlim e Basel, e não o governo checo. Por exemplo, em junho de 1939, 

três meses antes do início da guerra entre a Inglaterra e a Alemanha, o Banco da Inglaterra 

ajudou os alemães a transferir sua conta de ouro equivalente de 440 000 libras esterlinas, e 

dirigir uma parte do ouro em Nova York (Alemanha, assim, assegurada a neutralidade dos 

Estados Unidos em caso de ação alemã na Polónia). 

Essas operações ilegais de ouro na Checa foram realizadas com a aprovação tácita do 

governo da Grã-Bretanha, que sabia exatamente o que estava a acontecer. O primeiro-

ministro Neville Chamberlain, Chanceler do Tesouro Sir John Simon e outros altos 

funcionários têm feito de tudo para esconder a verdade, inclusive mentindo descaradamente 

(alegando que o ouro tinha sido devolvido ao seu legítimo proprietário ou ele nunca tinha 

sido transferido para o Reichsbank). Os documentos publicados recentemente pelo Banco da 

Inglaterra revelaram os factos e mostraram que os funcionários do governo mentiram para 

cobrir-se e cobrir as atividades do Banco da Inglaterra e o Banco de Pagamentos 

Internacionais. A coordenação desta atividade criminosa conjunta foi uma brisa quando se 

sabe que Montagu Norman, diretor do Banco da Inglaterra, também presidiu o Conselho de 

Administração do Banco de Pagamentos Internacionais. Ele nunca escondeu sua simpatia 

para com os fascistas. 

A Conferência de Bretton Woods, oficialmente Conferência Monetária e Financeira das 

Nações Unidas, reuniu 730 delegados de 44 países aliados no Mount Washington Hotel, em 

Bretton Woods (New Hampshire), Estados Unidos, para regulamentar a vida e dinheiro do 

Finance International no final da Segunda Guerra Mundial. Esta conferência foi realizada de 

1 a 22 de julho de 1944. O Banco de Compensações Internacionais, de repente foi encontrado 

sob os holofotes. Foi relatado que ele havia colaborado com a Alemanha nazista. Sem entrar 

em detalhes, vou apenas dizer que depois de muitas incertezas (alguns delegados dos 

estados-unidos se opuseram ao movimento), os delegados concordaram em fechar o BIS. A 

decisão da conferência internacional nunca foi implementada. Todas as informações que 

poderiam desacreditar as atividades dos BIS durante a guerra foram classificadas. Hoje, isso 

contribui para falsificar a história da Segunda Guerra Mundial. 

Finalmente, algumas palavras sobre Hjalmar Schacht (1877-1970), ex-presidente do 

Reichsbank e ministro da Economia do governo fascista da Alemanha. Ele desempenhou um 

papel fundamental no controle da máquina económica do Terceiro Reich, na qualidade de 

Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da capital anglo-americana na Alemanha. Em 

1945, Schacht foi julgado e absolvido em Nuremberg em 1 de Outubro de 1946. Ele escapou 

das acusações de assassinato. Assim como Hitler. Por razões que permanecem sem 

explicação, não estava na lista dos principais criminosos de guerra de 1945. Melhor, Schacht 

retomou a sua vida profissional como se nada tivesse acontecido e fundou a empresa Schacht 



GmbH em Düsseldorf. Este detalhe pode parecer insignificante, mas confirma mais uma vez 

que os plutocratas anglo-americanos e seus representantes plenipotenciários na Alemanha 

haviam preparado e, em certa medida, influenciado o resultado da Segunda Guerra 

Mundial. Os plutocratas querem reescrever a história da guerra mudar os seus resultados. 

Valentin Katasonov 
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