
uitos, principalmente na es
querda, continuam acredi
tando que o euro vai mudar. 
Que ele vai passar da severi

dade atual para um euro finalmente 
renovado, progressista e social. Isso 
não vai acontecer. Basta evocar a au
sência de qualquer alavanca política 
em estado de incrustação institucional 
da atual união monetár ia europeia pa
ra ter uma primeira ideia. Mas essa im
possibilidade se baseia principalmente 
num argumento muito mais forte, que 
se expressa como um silogismo. 

Em primeiro lugar: o euro atual 
procede de uma construção que teve 
por efeito, e até mesmo por intenção, 
dar toda satisfação aos mercados de 
capitais e organizar seu controle sobre 
as políticas econômicas europeias.1 

Em segundo lugar: todo projeto de 
transformação significativa do euro é 
por si só um projeto de desmantela
mento do poder dos mercados finan
ceiros e de expulsão dos investidores 
internacionais do campo da constru
ção das políticas públicas. Conclusões: 
1) nunca os mercados deixarão ser ela
borado, diante de seus olhos, um proje
to que tenha como evidente finalidade 
retirar seu poder disciplinar; 2) assim 
que tal projeto começasse a adquirir 
um pouco de consistência política e de 
chances de ser colocado em prática, ele 
se chocaria com uma explosão de es
peculação e com uma crise aguda de 
mercado que reduziriam a nada o tem
po de institucionalização de uma 
construção monetária alternativa, e 
cuja única saída, no calor da situação, 
seria o retorno às moedas nacionais. 

A esquerda-que-continua-acredi-
tando-nisso tem, então, somente a es
colha entre a impotência indefinida... 
e o advento do que ela pretende querer 
evitar (o retorno às moedas nacionais) 
assim que seu projeto de transforma
ção do euro começasse a ser levado a 
sério! Ainda é preciso entrar num 
acordo sobre o que se quer dizer aqui 
com "esquerda": com certeza não é o 
Partido Socialista (PS) francês, que 
não m a n t é m com a ideia de esquerda 
nada além de relações de inércia no
minal; nem a massa indiferenciada do 
europeísmo, que, silenciosa ou ingê
nua durante duas décadas, acaba de 

descobrir os defeitos de seu objeto 
querido e se dá conta, espantada, de 
que ele pode se quebrar em mi l peda
ços. Mas não se recupera em um ins
tante um tão longo período de sono in
telectual. Além disso, a corrida pelas 
tábuas de salvação foi iniciada com a 
mesma delicadeza de um despertar no 
meio da madrugada, numa mistura de 
leve pânico e total despreparo. 

Na verdade, as pobres ideias nas 
quais o europeísmo deposita suas úl
timas esperanças não são mais do que 
palavras vazias: eurobonds, "governo 
econômico" ou, ainda melhor, "salto 
democrático", soluções de papelão 
para um pensamento Potemkin que, 
por nunca querer perguntar nada, 
corre o risco de nunca entender. Tal
vez, inclusive, se trate menos de en
tender do que de admitir. Admitir, en
fim, a singularidade da construção 
europeia como uma gigantesca ope
ração de subtração política. 

Mas o que exatamente estaria sen
do subtraído? Nada mais, nada menos 
que a soberania popular. A esquerda 
de direita, enquanto europeísta deliran
te, se reconhece tanto nisso que suas 
orelhas sangram quando ouve a pala
vra soberania, imediatamente des
qualificada como um "ismo": sobera-
nismo. O estranho é que não ocorre 
nem por um instante a essa "esquerda" 
que a "soberania", inicialmente enten
dida como soberania do povo, é ape
nas outro nome para a democracia. 

Por uma espécie de confissão invo
luntária, em todo caso, a recusa da so
berania é claramente a negação da de
mocracia na Europa. "Recessão 
nacional" é agora a palavra-espanta-
lho destinada a fazer esquecer essa le

ve ausência. Faz-se muito barulho so
bre os 25% do Front National nas 
eleições de 2012, mas sem nunca que
rer se perguntar se esse número - de 
fato assustador! - não teria algo a ver, e 
até mesmo muito a ver, com a destrui
ção da soberania, não como exaltação 
mística da nação, mas como capacida
de dos povos de controlar seu destino. 

O que resta realmente dessa capa
cidade numa construção que fez a es
colha deliberada de neutralizar pela 
via constitucional as políticas econô
micas - orçamentár ias e monetár ia -
submetendo-as a regras de conduta 
automática inscritas nos tratados? Os 
defensores do "sim" ao Tratado Cons
titucional Europeu (TCE) de 2005 fin
giram não ver que o argumento cen
tral do "não" residia na parte I I I , que 
foi, claro, adquirida desde Maastricht 
(1992), Amsterdã (1997) e Nice (2001), 
mas repetindo ao longo de todas es
sas confirmações o escândalo intr ín
seco da subtração das políticas públi
cas ao critério central da democracia: 
a exigência de recomeço e reversibili
dade permanentes. 

Pois não há mais nada para reco
meçar, nem sequer para discutir, quan
do se faz a escolha de escrever tudo de 
uma vez por todas em tratados irremo
víveis. Política monetária, manutenção 
do instrumento orçamentário, nível de 
endividamento público, formas de fi
nanciamento dos déficits: todas essas 
alavancas fundamentais foram grava
das no mármore . Como poderíamos 
discutir o nível de inflação desejado 
quando este foi entregue a um Banco 
Central independente e isolado de tu
do? Como poderíamos deliberar sobre 
uma política orçamentária quando seu 
saldo estrutural é predeterminado 
("regra de ouro") e seu saldo corrente 
atinge o limite máximo? Como decidir 
a respeito de uma rejeição de dívida 
quando os Estados só podem se finan
ciar nos mercados de capitais? 

Por não poder dar a menor respos
ta a essas questões, ou melhor, pela 
aprovação implícita que elas dão a es
se estado de coisas constitucional, as 
indigentes descobertas dos europeís
tas estão destinadas a sistematica
mente passar pela tangente do proble
ma central. 

Perguntamo-nos assim qual sen
tido poderia ter a ideia de "governo 
econômico" da zona do euro, essa 
bandeirola agitada há vinte anos pelo 
PS, quando, precisamente, não há 
mais nada a governar, toda matér ia 
governável tendo sido oculta por uma 
del iberação governante a ser fechada 
nos tratados. 

Sob a aparência de um grande salto 
para a frente pela sofisticação finan
ceira, reatando inclusive com isso a es
tratégia europeia da engrenagem "téc
nica", os eurobonds (ver box), por sua 
vez, não têm nenhuma das proprieda
des que imaginam seus inventores. A 
Alemanha, que goza das taxas de juros 
mais baixas quando faz emprést imos 
aos mercados, vê muito bem o que lhe 
custaria entrar nas mesmas regras que 
os "piolhentos" do Sul. Aceitaria ela o 
preço, em nome do ideal-europeu-
-que-deve-progredir, em contraparti
da por seu comprometimento com o 
agrupamento financeiro: um nível 
draconiano de vigilância e de ingerên
cia nas políticas econômicas nacio
nais - exatamente da mesma maneira 
que ela forçou essas políticas, por meio 
dos tratados e dos pactos, no momento 
de entrar no agrupamento monetário. 

A PAIXÃO DOS CEGOS 

É o mesmo que dizer que, longe de 
aliviar um pouco os defeitos políticos 
da construção presente, os eurobonds 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



fariam, ao contrário, que eles conhe
cessem um nível de aprofundamento 
inédito. Quem pode imaginar por um 
só instante que a Alemanha consentiria 
em entrar num mecanismo de solida
riedade financeira de uma dívida agru
pada, quer dizer, ser automaticamente 
obrigada a pagar em caso de falta de 
um dos componentes, sem exigir, por 
meio de uma Comissão Europeia refor
çada, um direito de vigilância drástico 
e permanente, adicionado de um pro
cedimento de colocação em tutela ao 
menor desvio de um dos "parceiros"? O 
endurecimento das regras de piloto au
tomático e das formas de "troikação" 
generalizada é o único resultado dos 
eurobonds. Ou seja, precisamente o 
aprofundamento da crise política na 
qual a Europa está afundando... 

Nessa história é a Alemanha que es
tá no princípio da desapropriação ge
neralizada da soberania, única solução 
admissível a seus olhos quando se trata 
de partilhar um destino econômico e 
principalmente monetário com ou
tros, os quais ela considera que só po
dem exercer sua soberania para o pior. 
Então, neutralização geral! Sobra ape
nas... a soberania alemã, que foi trans
portada tal e qual para as instituições 
econômicas e monetárias europeias. 

Os gritos de espanto que acolhem 
qualquer questionamento sobre a Ale
manha se sucedem então com uma es-
tereotipagem tal que acabam dizendo 
mais sobre os que os emitem do que 
sobre o objeto em questão. Como fre
quentemente nas formas invertidas de 
racismo que acreditam negá-lo ao pro
fessar amizades barulhentas demais 
para serem honestas, poderia ser que 
os mais trabalhados pela questão ale
mã sejam os que clamam espontanea
mente sua germanomania como recu
sa a qualquer análise. 

A igual distância dos poios opostos 
da filia e da fobia, em que estamos cer
tos de que nenhuma inteligência pode 
prosperar, há lugar para a análise ob
jetiva das complexões estruturais, das 
heranças históricas e das relações de 
compatibilidade ou de incompatibili
dade que delas resultam quando se 
trata de fazer conviver países diferen
tes num nível um pouco forçado de in
tegração. No caso, é preciso realmente 
ser cego para não ver que a Alemanha 
se fabricou uma crença coletiva em 
torno da moeda, que ela colocou num 
pedestal tão alto, que a menor conces
são sobre esse tema lhe é simplesmen
te impossível. Se ela aceitou entrar no 
euro, foi com a condição sine qua non 
de poder ditar à moeda europeia sua 
arquitetura institucional, decalcada 
sobre a sua própria. 

Que a Alemanha tenha se perdido 
na ideia (falsa) de que sua hiperinfla-
ção de 1923 foi a an tecâmara do nazis
mo, quando a deflação de 1931 o foi 
muito mais provavelmente, a coisa 

não tem nenhuma importância: ela 
acredita nisso e age de acordo com es
sa crença. Ninguém pode culpá-la por 
ter a história que tem nem de acreditar 
nas histórias que ela se conta. Nin
guém pode culpá-la por ter concebido 
uma visão singular do que deve ser 
uma ordem monetár ia e de se recusar 
a entrar em uma ordem que seja dife
rente desta. Mas podemos com certeza 
censurar Berlim por impor suas ideias 
fixas a todos! E se é perfeitamente legí
timo deixar a Alemanha seguir com 
suas obsessões monetárias , t a m b é m é 
igualmente legítimo não desejar se
gui-las com ela - particularmente 
quando esses princípios monetár ios 
não convêm às estruturas econômicas 
e sociais dos outros países e, no caso, 
conduzem alguns deles ao desastre. 

Pois alguns dos Estados-membros 
precisam de desvalorização; alguns, 
de deixar aumentar seus déficits; al
guns, de repudiar uma parte de sua dí
vida; outros, de inflação. E todos têm 
principalmente necessidade de que 
essas coisas voltem a ser objetos possí
veis de deliberação democrática! Mas 
os princípios alemães, inscritos nos 
tratados, proíbem... 

Que não há espaço para esperança 
no "salto econômico" proposto por 
François Hollande e Angela Merkel é 
sem dúvida um eufemismo. A reativa
ção de um projeto federalista perma
nece de toda forma um horizonte dos 
mais vagos enquanto não se diz no que 
ele consistiria e n inguém se dá ao tra
balho de examinar as condições de 
sua possibilidade. Seria preciso in i 
cialmente pedir que os part idários do 
projeto federalista nos explicassem 
que milagre levaria a Alemanha a acei
tar que fossem reintegradas ao círculo 
da deliberação democrática todas es
sas questões que ela metodicamente 

se esforçou para que fossem excluídas; 
depois, perguntar para eles se esti
mam que um federalismo ainda cons
titucionalmente proibido de debater 
essas questões continuaria sendo, a 
seus olhos, um "salto democrático". 2 

Pelo prazer da experiência de pen
samento, vamos lhes dar, no entanto, a 
hipótese de uma democracia europeia 
federal toda armada, com um poder 
legislativo europeu digno desse nome, 
evidentemente com duas câmaras , 
dotado da plenitude de suas prerroga
tivas, eleito pelo sufrágio universal, 
como o executivo europeu (do qual 
não sabemos ainda que forma poderia 
ter). A questão que levantaríamos a to
dos os que sonham assim "transfor
mar a Europa para superar a crise"3 se
ria então a seguinte: eles imaginam a 
Alemanha se dobrando à lei da maio
ria europeia se por acaso o Parlamento 
soberano viesse a decidir recuperar o 
controle do Banco Central, o financia
mento monetár io dos Estados ou en
tão o fim do limite de teto dos déficits 
orçamentários? Para generalizar o ar
gumento, acrescentaremos que a res
posta - evidentemente negativa - seria 
a mesma (ou pelo menos assim espe
ramos!) se essa mesma lei da maioria 
europeia quisesse impor à França a 
privatização integral da Previdência 
Social. De fato, o que não teríamos ou
vido se a França tivesse imposto à Eu
ropa sua forma própria de Previdência, 
como a Alemanha impôs sua ordem 
monetária, e se, como esta última, t i 
vesse feito disso um ultimato? 

Seria então preciso que os enge
nheiros do federalismo se dessem con
ta de que as instituições formais da de
mocracia não esgotam em absoluto o 
conceito e que não há democracia v i 
va, nem possível, sem um pano de fun
do de sentimentos coletivos apenas 

para fazer consentir aos minori tários a 
lei da maioria; pois, no fim dos fins, a 
democracia é isto: a deliberação mais 
a lei da maioria. Mas é exatamente es
se tipo de coisa que os funcionários de 
alto escalão - ou os economistas - des
providos de qualquer cultura política, 
e que formam, no entanto, o essencial 
do pessoal político nacional e euro
peu, são incapazes de ver. Essa insufi
ciência intelectual cria regularmente 
esses monstros institucionais que ig
noram o princípio de soberania, o "sal
to democrático" já se anunciando to
talmente inconsciente das condições 
de possibilidade passionais da demo
cracia e da dificuldade de satisfazê-las 
num grupo plurinacional. 

Uma vez relembrado que o retorno 
às moedas nacionais preenche todas 
essas condições e permanece tecnica
mente praticável, mesmo que venha 
acompanhado por todas as medidas 
laterais consequentes (principalmen
te o controle dos capitais),4 não pode
mos abandonar completamente a 
ideia de fazer alguma coisa na Europa. 
Não uma moeda única, já que esta su
põe uma construção política autênti
ca, por ora fora do alcance. Uma moe
da comum, por outro lado, pode ser 
considerada! Ainda mais porque os 
bons argumentos de uma forma de eu
ropeização permanecem, sob a reser
va, claro, de que os inconvenientes não 
sejam maiores do que as vantagens... 
Então essa balança volta a ser favorá
vel se, no lugar de uma moeda única, 
pensarmos em uma moeda comum, 
quer dizer, num euro dotado de repre
sentantes nacionais: eurofrancos, eu-
ropesetas etc. Essas denominações 
nacionais do euro não são diretamen
te convertíveis no estrangeiro (em dó
lares, em ienes etc.) nem entre si. To
das as convertibilidades, externas e 
internas, passam por um novo Banco 
Central Europeu, que tem a função, de 
alguma forma, de uma casa de câm
bio, mas é privado de qualquer poder 
de política monetária . Este é restituído 
aos bancos centrais nacionais, sobre 
os quais caberá aos governos julgar se 
devem retomar as rédeas ou não. 

A convertibilidade externa, reser
vada ao euro,5 se efetua classicamente 
nos mercados de troca internacionais 
e, portanto, a taxas flutuantes, mas via 
Banco Central Europeu (BCE), que é o 
único envolvido na conta dos agentes 
(públicos e privados) europeus. Por 
outro lado, a convertibilidade interna, 
a dos representantes nacionais do eu
ro entre eles, se efetua apenas no gui
ché do BCE e com paridades fixas, po
liticamente decididas. 

RECUPERAÇÃO DA SOBERANIA MONETÁRIA 

Encontramo-nos então livres dos 
mercados de troca intraeuropeus, que 
eram o lar das crises monetár ias re
correntes na época do Sistema Mone-
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tário Europeu,6 e protegidos dos mer
cados de troca extraeuropeus por 
intermédio de um novo euro. É essa 
dupla propriedade que faz a força da 
moeda comum. 

Com a fantasia da convergência 
"automática" das economias euro
peias agora dissipada, sabemos que 
algumas economias precisam desva
lor izar- ainda mais na crise presente! 
E o dispositivo de convertibilidade in
terna da moeda comum tem a imensa 
virtude de tornar novamente possí
veis essas desvalorizações, mas com 
calma. A experiência dos anos 1980 e 
1990 mostrou suficientemente a im
possibilidade de ajustes de câmbio 
ordenados sob o desabamento dos 
mercados financeiros inteiramente 
liberalizados. A calma interna de 
uma zona mone tá r i a europeia livre 
do flagelo de seus mercados de troca 
torna, então, as desvalorizações pro
cessos inteiramente políticos, nos 
quais a negociação interestados volta 
a ter de se colocar de acordo a respei
to de uma nova grade de paridades. 

E não somente as desvalorizações! 
Pois o conjunto poderia ser configura
do conforme a International Clearing 
Union proposta por John Meynard 
Keynes em 1944, que, além da possibi
lidade de desvalorização oferecida aos 
países com fortes desequilíbrios ex
ternos, previa forçar a reavaliação dos 
países com fortes excedentes. Em tal 
sistema, que obrigaria a reavaliações 
graduais por meio de uma série de l i 
mites de excedentes (por exemplo, a 
4% do PIB, depois 6%), a Alemanha 
deveria ter, há muito tempo, aceitado 
uma apreciação de seu euromarco e 
assim apoiar a demanda na zona do 
euro, e então participar da redução de 
seus desequilíbrios internos. Assim, 
regras de ajuste de troca vêm suprir na 
negociação a má vontade previsível 
dos países excedentes... 

O catecismo neoliberal grita "inefi
cácia" e "inflação" assim que ouve a 
palavra "desvalorização". No que diz 
respeito à ineficácia, digamos que o 
espírito de consequência não é total
mente o seu forte. Pois a desvaloriza
ção é o que ele mesmo não para de 
preconizar! Ele quase clama pela des
valorização interna, pelos salários - e 
o desemprego, que pressiona os salá
rios ! -, no lugar da desvalorização ex
terna, a da taxa de câmbio. O ajuste 
estrutural, mais do que o ajuste de pa
ridade das moedas... Se saíssem do 
euro para se estabelecer sozinhos, os 
alemães perceberiam rapidamente 
que veriam uma década de restrição 
salarial anulada em dois dias de rea
valiação do neodeutschmark... 

Quanto à inflação, que pediria que 
se preferisse o primeiro ajuste ao se
gundo, é um ectoplasma num período 
que é bem mais ameaçado pela defla
ção (a baixa do nível geral dos preços), 

ao menos tão perigosa quanto, e que 
pediria na verdade uma reflação con
trolada, nem que fosse para aliviar o 
peso real da dívida. 

Mas esse efeito de alívio real não 
seria dominado pelo aumento da nos
sa dívida externa em razão da própria 
desvalorização? Desvalorizar 10% em 
relação ao dólar é mecanicamente au
mentar em 10% nossa dívida calcula
da na moeda norte-americana. Quase, 
como demonstrou Jacques Sapir,7 85% 
da dívida francesa foi emitida sob con
trato de direito francês e seria recalcu
lada em eurofrancos, por consequên
cia sem nenhum efeito após uma 
desvalorização. O objetivo de uma 
moeda comum, em todo caso, vai bem 
mais longe do que a simples restaura
ção das possibilidades de desvaloriza
ção, sobre as quais podemos dizer por 
um lado que são, especialmente no pe
ríodo atual, um grau de liberdade v i 
tal, mas com certeza não a solução 
universal. Sair do euro presente é mui
to menos uma questão de macroeco
nomia - e é, com certeza! -, e mais de 
conformação ao imperativo categóri
co da democracia que se chama "sobe
rania popular". 

Se as condições passionais da pos
sibilidade dessa soberania popular 
em escala supranacional são ainda 
distantes, o realismo ordena d imi 
nuir a "ambição europeia", o que não 
significa em absoluto abandoná- la . 
Ela deveria, por exemplo, ser perse
guida tão vigorosamente quanto pos
sível em todas as outras matér ias 
além da econômica - isto dito contra 
as imputações de "introversão nacio
nal". Quanto à ambição propriamente 
econômica, trata-se t a m b é m de saber 
com quem a desenvolvemos. Com 
certeza não com 28 ou 17, grandes nú
meros que poder íamos dizer que fo
ram pensados para dar errado! São as 
relações objetivas de compatibilidade 
que decidem, supondo uma homoge
neidade m ú t u a das formas de vida -
as mesmas ideias, ou ideias próximas, 
em matér ia de modelo social, de pre
ocupação com o meio ambiente etc. -, 
e um pré-acordo sobre os grandes 
princípios de política econômica. Es
sas coerências só estão, provavelmen
te, para começar, ao alcance de um 
pequeno número de Estados. E não é 

falso que elas possam por vezes se 
apreciar na base de indicadores de 
convergência... mas não os do Trata
do de Maastricht. 

Trata-se, por exemplo, de consti
tuir um grande mercado como entida
de subjacente à moeda comum, no 
qual só poderiam entrar economias 
que tivessem modelos socioproduti-
vos semelhantes e, correlativamente, 
estruturas de custo próximas. Só se
riam, por consequência, admitidos 
nessa nova Europa econômica e mo
netária países cujo salário médio ou 
mín imo não fosse inferior a 75% - ou 
qualquer outro limite a determinar -
da média dos salários médios ou mí
nimos dos outros Estados-membros. 
E essa total refundação da construção 
europeia seria a ocasião de acabar ao 
mesmo tempo com o delírio da orto
doxia monetár ia , financeira e do ajus
te estrutural generalizado, e com as 
más condutas da concorrência "não 
distorcida", a mesma que se acomoda 
tão bem com todas as distorções es
truturais, sociais e ambientais, e se 
propõe na realidade a fazê-las jogar 
com a violência máxima. 

É nesse ponto que voltamos ao si
logismo inicial : a ideia de passar do 
euro atual a um euro refeito e pro
gressista é um sonho vazio. Por 
cons t rução , se ele é progressista, os 
mercados financeiros, que t êm todo 
o poder atualmente, não o de ixarão 
acontecer. A alternativa é, pois, a se
guinte: ou o beco sem saída definiti
vo num euro liberal marginalmente 
modificado por alguns detalhes de 
segunda impor tânc ia , ou o choque 
frontal com a finança, que com cer
teza vai ganhar... e ao mesmo tempo 
perderá tudo, já que sua "vitória" 
des t ru i rá o euro e cr iará precisa
mente as condições para uma re
cons t rução na qual os mercados, 
desta vez, e s ta rão excluídos! 

É garantido, no entanto, que esse 
retorno forçado às moedas nacionais, 
soando como um fracasso, terá efeitos 
políticos depressivos que vão pesar 
por um momento sobre todo o projeto 
de retomada europeia. É por isso que a 
probabilidade de tal retomada em lon
go prazo depende crucialmente do 
modo como saímos do euro. Colocar a 
energia política europeia na reserva 
para atravessar o período das moedas 
nacionais supõe então tomar o partido 
de "cair na moeda comum", quer dizer, 
provocar a deflagração dos mercados 
ao anunciar esse projeto, colocando-o 
claramente como o horizonte de uma 
vontade política de certo número de 
países europeus, em vez de dar a esse 
enfrentamento apenas a saída sem 
continuidade das moedas nacionais. 
Se, portanto, não escapamos ao retor
no das moedas nacionais, a maneira 
de retornar a elas determina a possibi
lidade de recomeçar! 

Em todo caso, fora a grande aneste
sia no euro antissocial, nós voltaremos 
a ele. É essa a sanção de uma constru
ção incapaz de evoluir por ter-se priva
do, ela mesma, de qualquer grau de l i 
berdade. As construções ultrarrígidas 
têm apenas a escolha de resistir en
quanto não têm de enfrentar choques 
externos muito poderosos, ou então 
romper; mas não o de se ajustar. 

ATACAR 0 CORAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

O europeísmo protestará que sua 
Europa amada não cessa, ao contrário, 
de progredir. Fundos Europeus de Es
tabilidade Financeira (Feef), Mecanis
mo Europeu de Estabilidade (MEE), 
pagamento da dívida soberana pelo 
BCE,8 união bancária: tantos avanços, 
sem dúvida conquistados um pouco 
dolorosamente, mas bem reais! Infe
lizmente, e sem surpresa, nenhum tra
ta do coração da construção, esse nú
cleo duro do qual emanam todos os 
efeitos depressivos e antidemocráti
cos: exposições das políticas econômi
cas aos mercados financeiros, Banco 
Central independente, obsessão anti-
-inflacionista, ajuste automático dos 
déficits, recusa em cogitar seu finan
ciamento monetário. Também os 
"avanços" permanecem periféricos, 
remendos destinados a acomodar co
mo podem as mais desastrosas conse
quências que o "coração", endurecido 
e protegido, não para de produzir. Re
parando os efeitos sem nunca querer 
atacar as causas, a Europa persevera, 
incapaz da menor revisão de fundo e 
inconsciente do fato de que a ruptura é 
o único destino que ela se dá. 

"Frédéric Lordon. economista, é autor de La 
crise de trop. Reconstruction d'un monde failli 
[A crise a mais. Reconstrução de um mundo 

falido], Paris, Fayard, 2009. 
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Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 6, n. 73, p. 29-31, ago. 2013.




