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A dívida pública, questão nevrálgica da luta de classes na Europa* 

 

François Chesnais 

 

O campo da crise econômica e financeira mundial é um sistema planetário bastante 

hierarquizado e fortemente diferenciado. Desde seu início, em agosto de 2007, o desenrolar-

se da crise não se deu no mesmo ritmo de um continente ao outro, nem mesmo entre países 

vizinhos. A crise não atingiu sempre os mesmos setores da economia e tomou formas 

específicas que variaram de um conjunto de países a outro. No caso da Europa, uma de suas 

principais expressões são as crises bancárias, apresentadas como crises de endividamento 

dos Estados. Caberia aos cidadãos comuns de cada país pagar a fatura, aceitando as políticas 

de austeridade, que são também grandes agressões contra as condições de trabalho e de 

existência dos trabalhadores, dos aposentados e dos jovens. 

Nenhum país na Europa escapa ao processo de centralização do confronto social e de 

esclarecimento dos termos do que está em jogo. Por toda parte o binômio bancos-governo 

se autodesigna como o inimigo com o qual os trabalhadores e os jovens são confrontados. 

Isso tem um grande alcance. Sob o título “Crise da dívida: a zona do euro não é a América 

Latina”1, o economista Daniel Cohen esboça os contornos de uma situação em que 

“inquietando-se pelo fato de que a medicina (os planos de austeridade) seja amarga demais 

e seja rejeitada pela população”, os mercados, aumentando sem cessar suas taxas de juros, 

acabem por empurrar um país para a inadimplência. Ele escreve: “uma moratória criaria 

uma onda de choque muito importante, um risco sistêmico para toda a zona. O sistema 

bancário e financeiro seria abalado”. Numa palavra, nos encontraríamos em uma situação 

parecida com a da falência do banco Lehmann Brothers, em setembro de 2008, mas com o 

Banco Central Europeu (BCE) e não o Federal Reserve (Fed) no comando, e com muita 

munição gasta. 

Sob formas de mobilização particulares e sob o impulso inicial de setores que diferem 

de país a país, começa-se a ver confrontos de um tipo que não se via há certo tempo. Em 

todos os lugares uma nova reflexão política nasce. Uma das questões é que os militantes 

contribuem para alimentá-la a partir de uma perspectiva unificadora, que rompe o quadro 

nacional no qual as lutas e ainda boa parte dos debates se encerram. O caráter propriamente 

europeu da crise dos bancos e da dívida, o papel desempenhado pelo BCE e a desagregação 

política da Europa obrigam aqueles que defenderam a perspectiva dos Estados Unidos 

socialistas e democráticos da Europa a começar a explicitar novamente sua atualidade. 

 

                                                           
 

* O artigo que segue dá continuidade ao artigo sobre o repúdio da dívida publicado no site da 
revista Carré Rouge, em junho de 2010, bem como ao artigo publicado no n º 7 da revista Contretemps, 
em agosto. O artigo se concentra na situação nos países da zona do euro. Remeto aos artigos de 
Catherine Samary sobre a situação dos países bálticos e balcânicos (ver Inprecor, nº 566, outubro de 
2010).  

Tradução de Juliana Macedo Mantovani e Victor Vigneron, revisão de Emmanuel Nakamura. 
 
1 Le Monde, 25 de novembro 2010, p. 17. 
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O lugar específico dos bancos e do capital fictício nessa crise 

A crise entrou no seu quarto ano. Sua progressão tomou geralmente a forma 

particular de sobressaltos na esfera financeira, assim como a forma de crises sobre os 

mercados de bens alimentares ou de matérias primas, provocadas pela especulação. A crise 

mundial passou, entre setembro de 2008 e junho de 2009, por uma fase de rápida difusão 

internacional, marcada por processos de homogeneização, operando tanto pelos canais da 

mundialização financeira, como pela balança do comércio mundial, que recuou fortemente 

durante vários meses. A fase passageira de coordenação política e financeira entre bancos 

centrais e governos, que ocorreu ao longo desse período, teve como principal objetivo opor-

se à ameaça iminente de uma crise financeira sistêmica. A palavra de ordem dos promotores 

da ordem capitalista mundial foi “salvemos os bancos”; para que a questão seja 

completamente compreendida lembremos que atualmente estes são imensos conglomerados 

financeiros, nos quais as atividades de depósito e de crédito comercial são uma parte muito 

pequena das atividades e das fontes de lucro, e no caso do crédito às pequenas e médias 

empresas (as quais não têm acesso aos mercados de capitais), trata-se de uma parte com 

rentabilidade muito baixa que pouco lhes interessa. 

Por enquanto os governos e os bancos centrais parecem ter atingido esse objetivo. 

Eles contiveram em 2008 um início de crise financeira sistêmica que teria arrasado as 

finanças mundiais. Nessa etapa, a crise não reduziu o poder social e político dos 

conglomerados financeiros e dos fundos de investimento. Muito pelo contrário. Mesmo na 

medida em que houve uma destruição do capital fictício, mediante a desvalorização de títulos 

ou o desaparecimento total de certas categorias de créditos, isto se fez sobretudo às custas 

dos trabalhadores. Nos países anglo-saxões, cujos sistemas de aposentadoria são feitos por 

capitalização (de quantias que provém majoritariamente de uma poupança salarial, pois as 

empresas puseram fim aos sistemas de cotização dos empregados)2, os trabalhadores 

sentiram o peso da destruição do capital fictício na condição de aposentados. Eles sofreram 

também como proprietários expulsos de suas casas hipotecadas. Nestes países, 

particularmente nos Estados Unidos, o capital e o Estado infligiram aos trabalhadores uma 

dupla, e mesmo uma tripla pena: a demissão, o desaparecimento de seus direitos à pensão e 

a perda de suas residências (foi o que mostraram os bons filmes Cleveland Versus Wall 

Street e, recentemente, Inside Job). Para o capital e o Estado a tarefa agora é tentar dar um 

passo à frente e aumentar o peso da crise em todos os lugares por meio da dívida pública. É 

enquanto “cidadãos” que eles querem atacar os trabalhadores, cidadãos que eles gostariam 

que fossem passivos, contribuintes incapazes de escapar ao imposto, trabalhadores que 

ainda se beneficiam nos países importantes de sistemas de proteção social, pessoas ainda 

em parte usuárias de serviços públicos, mesmo se são transformadas muito rapidamente em 

“clientes”. 

 

                                                           
 
2 Ver a respeito o capítulo do livro bastante documentado de Catherine Sauviat e Laurence Lizé, 

La crise du modèle social américain, Presses universitaires de Rennes, 2010.  
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Como explicar que a finança alimente a crise a tal ponto? 

O poder político e social intacto, e mesmo aumentado, das finanças não é suficiente 

para que elas estejam saudáveis. Para isso seria necessário que o capitalismo mundial 

tivesse acabado com a superacumulação de capital e com a superprodução de mercadorias 

de todo tipo, em primeiro lugar as residências nos países que foram varridos pela 

especulação imobiliária. Porém estamos longe, bem longe disso. No momento as finanças 

são politicamente fortes. Mas sua dependência em relação ao equilíbrio efetivo*, em grande 

escala, do ciclo de valorização do capital na produção fazem dela um gigante com pés de 

barro, ainda mais inconsequente em seu comportamento e perigosa socialmente na medida 

em que é vulnerável. 

Por trás da palavra “finança” há duas formas de capital fictício3. Fictício porque é o 

representante, no melhor dos casos, da lembrança de um investimento passado; fictício 

porque é totalmente tributário de um nível de atividade econômica – a produção, o emprego 

e a demanda – que seus cortes contribuem para deprimir. O capital de aplicação financeira 

(os fundos de pensão, SICAV4, Hedge Funds) tem nas mãos e gere títulos – títulos do 

Tesouro, obrigação de empresas e ações – que são somente direitos de emissão sobre uma 

mais valia que, antes de ser apropriada e possuída, deve ter sido produzida. Coisa que se 

torna nitidamente mais difícil em uma recessão na qual uma fração do capital constante (as 

fábricas) é desativada ou sucateada e uma parte dos empregados (capital variável fonte da 

mais-valia) acede ao desemprego. De sua parte, a outra grande forma de capital fictício, que 

é o capital de crédito concentrados nos bancos, deriva seus fabulosos proveitos oferecendo 

empréstimos cuja montagem resulta quase que exclusivamente de quantias de dinheiro que 

os próprios bancos fabricam. Ainda aqui o pagamento dos juros e o reembolso do valor 

principal dependem totalmente do nível da produção e do emprego. O lucro dos bancos vem 

da partilha dos lucros industriais ou, como no caso do crédito hipotecário e do crédito ao 

consumo, de cortes5 sobre o salário. A engenharia financeira mais miraculosa pode, na 

melhor das hipóteses, escalonar os cortes no tempo e retardar o momento em que o estado 

da economia e o nível de emprego e dos salários irão determinar se os juros serão pagos e 

os reembolsos efetuados. Novamente isso se torna cada vez mais difícil, já que uma crise se 

inicia e isso não seria resolvido nem mesmo se a crise acabasse sendo contida. 

Assim, houve de forma contraditória, desde 2008, um fortalecimento do poder 

político e social da finança, enquanto que a “substância” da qual se nutre o capital fictício 

gerido pelos conglomerados financeiros se retraía fortemente, em particular nas partes do 

mundo mais diretamente sob seu controle (os Estados Unidos, a União Europeia e seus 

                                                           
 

*Bouclage effectif (N.T.). 
 
3 A teoria do capital fictício é apresentada por Marx no livro III d‟O Capital, na parte consagrada 

à “divisão do lucro entre juros e lucro de empresa”. Fiz uma apresentação detalhada sobre isso no meu 
capítulo do livro coletivo do Seminário de Estudos marxistas, La finance capitaliste, Actuel Marx 
Confrontations, PUF, Paris, 2006. 

 
4Sociedade de Investimento de Capital Variável [N.T.]. 
 
5Ponctions [N.T.]. 
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respectivos países satélites). Então, assim como os mecanismos fundamentais que 

contribuíram para a crise mundial, algumas de suas causas imediatas e especificamente 

financeiras continuavam intactas. O fetichismo do dinheiro evidenciado por Marx – o dinheiro 

que produz dinheiro tão regularmente como “da pereira nascem peras”, sem que os que o 

possuem ou que o administram tenham que se preocupar com a organização da produção – 

se estende sobre os mercados financeiros interconectados mundialmente. A fúria em 

acumular6 não é menor entre os dirigentes dos conglomerados financeiros, do que era no 

século XIX entre os industriais de Manchester. A diferença, qualitativa, é que essa fúria 

(aquilo que chamamos de “ganância” dos financeiros quando as coisas ficam ruins e é 

preciso apontar culpados) se volta para os ativos fictícios e se apoia atualmente sobre a 

informática e as matemáticas do tipo particular das quais a finança lança mão. Isso contribui 

ainda para aumentar a ilusão de que o dinheiro engendra dinheiro graças ao milagre das 

“inovações financeiras”. Não é somente o corpo social que é prisioneiro do “fetiche autômato 

(do) valor que se auto valoriza, do dinheiro engendrado pelo dinheiro”7, também o são os 

dirigentes e os operadores (os traders) da finança. Não é uma vez por ano que a pereira 

deve dar frutos (a “colheita dos dividendos” dos romances do século XIX). É praticamente a 

todo momento. 

 

 

Formas e condições permissivas diferenciadas da ação pró-cíclica  

da finança nos Estados Unidos e na Europa 

Passado o breve choque de setembro e outubro de 2008 e assegurado o apoio 

absoluto dos governos, os conglomerados financeiros quiseram retomar o mais rápido 

possível os lucros. Aqueles fortemente implantados mundialmente se beneficiaram da 

estabilização e do retorno ao “crescimento” dos grandes países ditos “emergentes”. Em seus 

próprios países e zonas econômicas, os conglomerados se organizaram de duas formas para 

restaurar sua rentabilidade, enquanto que o resto da economia estava estagnada, quando 

não em recessão. Cada grupo procurou como podia transferir as perdas mais graves para os 

mais fracos, ou simplesmente sobre os mais vulneráveis, os mais expostos a problemas de 

liquidez em um momento crítico. É o jogo em que os Goldmann Sachs e os Stanley Morgan 

se destacam, o jogo no qual quanto mais homens se tem a seu favor no coração do poder do 

Estado melhor (essa é uma das pistas exploradas com bastante êxito pelo filme Inside Job). 

Mas o essencial foi a implementação, com relação aos devedores, de políticas que os 

economistas designam “pró-ciclicas”. A configuração e o nível de estrago dessas políticas 

dependeram – e irão depender mais do que nunca – da posição dos países na hierarquia 

política e financeira mundial, notadamente no que tange à moeda. Façamos a distinção aqui 

das situações estadunidense e europeia 

Nos Estados Unidos a ação pró-cíclica dos conglomerados financeiros tomou a forma 

da recusa em reescalonar as dívidas hipotecárias e de posicionar os lobbies de Wall Street no 

                                                           
 
6Marx, Le Capital, Livro I, capítulo XXIV. III. “Acumulai, acumulai! É a lei e os profetas”  
 
7Marx, Le Capital, Livro III, capítulo XXIV. 
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Congresso de forma que o Estado federal não possa agir sobre essa questão (salvar os 

bancos sim, salvar os proprietários hipotecados não). Por intermédio de suas filiais ou de 

bancos hipotecários satélites os conglomerados levaram as penhoras imobiliárias a uma larga 

escala. Como resultado, eles forçaram ainda mais a queda do preço imobiliário e 

aumentaram o custo e os obstáculos à mobilidade dos salários, em uma economia cujo bom 

funcionamento dependeu em parte desses itens. Os efeitos pró-cíclicos se tornaram tão 

aparentes que recentemente os bancos, acossados também por processos judiciais por 

redação imprecisa de contratos de empréstimo, decidiram abrandar o ritmo das penhoras. 

Encontraremos no artigo de Louis Gill no número 44 da Carré Rouge, as razões pelas quais 

os Estados Unidos não voltaram a cair em recessão aberta. Alguns economistas americanos 

temem que a dívida da Califórnia e de outros Estados ou de grandes municipalidades não 

apenas represente um novo risco financeiro sistêmico, mas também que os cortes 

orçamentários feitos por essas entidades agravem a recessão, que não ousa dizer o seu 

nome. 

Na primeira posição dos meios implementados pelos Estados Unidos para confrontar 

esse processo, há o “quantitative easing” do Fed. Trata-se de um eufemismo para designar o 

recurso à impressão de dinheiro, cuja condição sine qua non são o dólar como “moeda 

mundial” e a “senhoriagem monetária” planetária exercida pelos Estados Unidos. Essa 

“moeda mundial” é uma falsa moeda, um pouco como o eram os assignats8 no momento da 

Revolução Francesa, com a diferença que nessa época o retorno a uma moeda lastreada no 

ouro podia ser feito rapidamente, enquanto que atualmente todos os países são forçados a 

aceitar a desvalorização do dólar, mesmo que eles resmunguem cada vez mais. O dólar é 

uma moeda internacional cujos fundamentos são oscilantes e cuja política monetária 

americana não faz nada além de enfraquecer, mas é uma moeda que tem por enquanto 

permitido que os Estados Unidos conduzam uma política que lhes é única. Isso não acontece 

com o euro, que nunca atingiu o status de moeda de reserva internacional e que sofre, sem 

meios de reação, os contragolpes das políticas de câmbio dos outros detentores de moedas 

importantes e cuja capacidade de servir enquanto meio de circulação entre os próprios 

países membros da zona do euro se tornou problemática. 

 

 

O binômio bancos-governo diante do qual estão os trabalhadores na Europa 

Na Europa, e em particular na zona do euro (a Euroland no jargão financeiro), os 

grandes bancos ditos “universais” (que são a forma de conglomerado financeiro própria da 

Europa continental) seguiram uma via diferente para retomar os altos níveis de 

rentabilidade. Os efeitos disso são ainda mais fortemente pró-cíclicos, até porque eles são 

exercidos sem os contrapesos que representam, para os Estados Unidos, a existência de um 

governo federal, de um banco central com um mandato tão dilatado e com meios tão 

importantes quanto o Fed e o dólar. A via europeia de retorno aos lucros financeiros dos 

                                                           
 
8 Os “assignats” eram títulos de empréstimo emitidos pelo Tesouro que representavam os bens 

do clero, recentemente confiscados. [N.T.] 



 

 

 

  O Olho da História, n. 15, Salvador (BA), dezembro de 2010.                     François Chesnais  

                                           

 

 

bancos combina a especulação sobre os mercados de títulos da dívida pública, a pressão 

sobre determinados governos (a Irlanda há dois anos e, num grau por enquanto menor, a 

Espanha) para que eles garantam as dívidas privadas e as inscrevam no passivo do Estado, e 

por fim a pressão sobre todos os governos da União Europeia para que “reduzam a dívida” 

através de fortes cortes orçamentários e acelerem a destruição dos sistemas de proteção 

social. 

Visto pelo lado das finanças e dos governos europeus, o calvário que eles pretendem 

impor a seus cidadãos, trabalhadores, aposentados e jovens, não é um caminho semeado de 

rosas. As finanças são obrigadas a mostrar que são elas que orientam as políticas 

governamentais, quando não as ditam nos detalhes, por intermédio do BCE e do FMI – 

ontem em Atenas, hoje em Dublin. A presença atual quase permanente do FMI na Europa 

não é uma questão secundária. Ela anuncia que os cidadãos dos países europeus irão sofrer 

o mesmo tratamento dos cidadãos dos países da América Latina. Como se o “fetiche 

autômato” adquirisse um rosto. Entramos novamente em uma fase da luta de classes em 

que a atenção e a reflexão dos trabalhadores e de setores da juventude devem 

obrigatoriamente se focar no binômio formado por governos e bancos. Longos anos de 

euforia financeira removeram qualquer restrição, por parte da alta burguesia e de todos os 

novos ricos da finança e da política, à ostentação da riqueza e da corrupção. Na França, é 

preciso remeter aos anos 1930 para ver a cumplicidade entre Estado e finanças exposta 

publicamente, à semelhança do que assistimos desde os anos 2000. O que os jornalistas 

decidiram revelar agora a respeito da Irlanda mostra que aquilo vale também para vários 

outros países europeus. Mesmo nos países onde os trabalhadores, os secundaristas e os 

demais estudantes ainda não iniciaram o combate direto (como eles o fizeram na Grécia), ou 

sequer começaram a preparar as condições do afrontamento (como na França e também, 

sob formas específicas, na Alemanha e no Reino Unido), essa situação está cheia de revolta 

social e de crise política. Situação agravada nesse último aspecto considerando-se que o 

sistema financeiro europeu possui grandes vulnerabilidades próprias.  

 

 

Por trás das dívidas públicas,  

a vulnerabilidade particular do sistema financeiro europeu. 

A vulnerabilidade particular do sistema financeiro europeu é de duas ordens. De um 

lado, a fragilidade intrínseca dos bancos do continente. De outro lado, as deficiências 

extremas da “construção europeia” nascida do Ato Único de 1986, do tratado de Maastricht e 

dos tratados que se seguiram, sendo as contradições do euro e do BCE seus 

desdobramentos. 

Comecemos pelos bancos. Os grandes bancos dos países da zona do euro possuem a 

forma de conglomerado dita do “banco universal”, cujo modelo é alemão. São sociedades 

financeiras que associam as atividades ditas de banco comercial e aquelas de “banco de 

investimento”, isto é, de investimento financeiro. Eles são cotados na bolsa (no caso francês 

representam aproximadamente um terço da capitalização total do CAC40) e estão 

submetidos ao poder acionário das outras variedades de fundos de investimento financeiro 
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(fundos de pensão e Hedge Funds), notadamente anglo-saxões (45% do CAC40). Os bancos 

universais europeus não possuem a dimensão e menos ainda a influência mundial (o Global 

Reach), de grupos estadunidenses como Citigroup ou Bank of America. Eles também não têm 

a força dos grupos especializados em aplicação financeira (Investiment Banks) de Wall 

Street. Eles não se beneficiam da proximidade de poderosos fundos de pensão, junto aos 

quais poderiam fazer render seu dinheiro. Com algumas exceções (os Países Baixos e a 

Irlanda), os sistemas de aposentadoria europeus são por repartição, seja de “tipo sueco”, 

seja de “salário socializado”9, do qual a cotização social francesa é o exemplo mais radical 

(ver no número 44 de Carré Rouge as considerações de Bernard Friot). Isso obriga os bancos 

europeus a fazer empréstimos de liquidez em dólar dos países com excedentes comerciais 

transitando por Wall Street e a recorrer às facilidades de empréstimos interbancários da City. 

Com exceção parcial do Deutsche Bank, que está presente em setenta e dois países, eles 

não têm uma implantação verdadeiramente mundial. Mas o Deutsche Bank não é 

representativo do sistema bancário alemão, que é composto por bancos regionais médios 

cujas contas ainda estão minadas por títulos subprime. A mesma coisa para o grupo 

Santander Centra Hispano, mastodonte espanhol no seio de um sistema feito de caixas 

regionais de poupança. 

A área de operação dos bancos universais europeus se concentra na Europa (a 

liberalização financeira dos países ditos em transição dos Bálcãs e do mar Báltico ampliou 

esse espaço e lhes ofereceu novas presas entre 2004 e 2008) e nos maiores e mais velhos 

países pertencentes às antigas zonas de influência colonial. Nos anos 2000, os grandes 

bancos europeus, entre os quais os bancos franceses, assentaram sua rentabilidade nos 

fluxos de juros sobre empréstimos, a partir dos quais eles puderam desenvolver suas 

operações especulativas nas salas de mercado. Os fluxos de juros foram construídos sobre o 

financiamento dos déficits orçamentários, cuja origem está nas políticas fiscais que 

beneficiaram inclusive os bancos enquanto empresas, bem como sobre o financiamento e, 

sobretudo, o refinanciamento do crédito hipotecário, notadamente nos países onde a 

especulação imobiliária tomou em seguida a forma de bolhas. Os créditos duvidosos aos 

quais os bancos universais estão expostos, são créditos privados bem como títulos da dívida 

pública ameaçados de moratórias. Um documento da Morgan Stanley, citado no blog do 

Financial Times em 18 de novembro de 2010, calcula a quantia comprometida sob a forma 

de empréstimos, seja dos Estados (as dívidas soberanas), seja do setor privado. O Crédit 

Agricole encabeça uma lista de 21 bancos europeus com um comprometimento de 35 bilhões 

de euros, dos quais um pouco mais de 3 bilhões de euros são da dívida soberana, ou seja, 

123% de seu ativo líquido. No caso do banco na segunda posição, Dexia, comprometido com 

119% de seu ativo, são as dívidas públicas que dominam (75% do total). Os outros bancos 

franceses citados, Societé Générale, BNP Paribas e Natixis têm respectivamente taxas de 

comprometimento de 29%, 19% e 10% de seus ativos. 

 

                                                           
 
9As diferenças entre os dois sistemas são expostas por Bernard Friot em L’enjeu des retraites, 

La Dispute, Paris, 2010. Puissance du salariat, Emploi et protection sociale à la française, La Dispute, 
Paris, 1998. 
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Alguns traços particulares da situação irlandesa 

Ao falar de créditos duvidosos de origem privada aos quais os bancos europeus estão 

expostos chega-se à Irlanda. Na Grécia, em maio e junho passados, foi feito de tudo para 

esconder o fundo do caso, a saber, que aquilo que estava em jogo era a situação da 

superexposição de bancos, notadamente franceses e alemães, ou seja, a presença em seus 

portfólios de títulos do Tesouro grego em grande quantidade. A posse desses títulos dava 

lugar a um fluxo de juros importante em razão das taxas cada vez mais elevadas que a 

Grécia foi pressionada a pagar à medida que a especulação aumentou e que os “ratings” das 

agências de avaliação foram rebaixados. O inconveniente era que quanto mais as taxas 

aumentavam, mais a capacidade efetiva do Estado grego de assegurar o serviço da dívida 

pública se tornava problemática. Foi necessário, então, preparar um roteiro para obrigar o 

governo grego a implementar uma política de austeridade draconiana destinada a afastar o 

espectro de uma situação em que o serviço da dívida não poderia mais ser assegurado 

(situação dita de insolvência pública). Atualmente revela-se que o remédio administrado à 

população grega pelo BCE, pelo FMI e pelas instâncias da União europeia teve como efeito 

uma queda tão forte do emprego, da demanda e da atividade econômica, que o serviço da 

dívida pública grega ainda será difícil de assegurar nos meses e anos que estão por vir. A 

dívida da Grécia tinha outra especificidade. Em razão da natureza dos gastos públicos na 

origem da dívida (notadamente os gastos militares muito elevados) e das relações políticas 

exteriores do país, a dívida grega tinha (e ainda tem) traços que a aproximam da dívida de 

boa parte de países do Terceiro Mundo. 

O caso da Irlanda é diferente. Uma dívida muito elevada dos bancos locais foi 

transformada em dívida pública. Há quatro anos se falava em “Tigre celta”. O país conheceu 

um crescimento muito elevado, fundado sobre sua posição de plataforma de montagem e de 

venda em direção ao mercado único da UE para as multinacionais estadunidenses e 

japonesas. Para obter o sucesso do “Sim” no referendo, a UE concedeu à Irlanda o direito de 

continuar a proibir o aborto e a impor às empresas uma taxa de 12,5%, ou seja, praticar o 

dumping fiscal totalmente legalizado. Essa aparente prosperidade impulsionou um 

crescimento doméstico inteiramente fundado no setor imobiliário e no turismo, com um 

financiamento baseado na titularização dos créditos e das linhas de refinanciamento junto a 

bancos fora do país. O espetacular salto do déficit orçamentário (passou-se de um excedente 

de 2,9% em 2006 a um déficit de 32% em 2010) se deu quase que inteiramente graças às 

intervenções públicas no molde americano para salvar da falência os três principais bancos 

irlandeses e transformar um endividamento, que tinha neles os únicos responsáveis, em 

dívida pública. Impossível de esconder no caso irlandês que houve um socorro aos bancos, 

sem maquiagem e em grande escala, e que é para tentar mantê-los vivos que foi imposto 

aos irlandeses cortes sombrios no orçamento e diminuição dos salários dos funcionários 

públicos. Estamos no segundo ato da crise irlandesa, aquele onde é o Estado irlandês que 

está próximo da moratória, confirmando-se que o socorro a seus bancos está fora de seu 

alcance. Voltemos ao primeiro ato, passado quase que despercebido na França. Ele remonta 

ao fim de 2007 e início de 2008, época em que, no setor imobiliário, o contágio do refluxo do 

mercado estadunidense atingia a Europa e quando, em Londres, o governo de Gordon Brown 
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nacionalizava o banco hipotecário Northern Rock. No caso da Irlanda, as atividades de 

empréstimo hipotecário não diziam respeito somente a um segmento do sistema financeiro, 

como no Reino Unido ou mesmo na Espanha, mas ao conjunto de bancos, sendo o mais 

gravemente sobrecarregado pelos créditos impagáveis o Anglo-Irish Bank. Esse 

estabelecimento havia pedido emprestado a totalidade do que emprestava a seus clientes 

junto a bancos e fundos de investimento não irlandeses, em particular britânicos e 

holandeses assim como para os bancos da Islândia. A garantia de reembolso das dívidas dos 

bancos do país poderia ao final se elevar ao montante faraônico de 50 trilhões de euros, isto 

é, a aproximadamente 30% do produto interno bruto (PIB). Somente o Anglo Irish Bank, 

após sua “nacionalização” em janeiro de 2009, representaria sozinho dois terços desse 

montante10. A primeira série de medidas rigorosas organizando a transferência dos custos 

para os trabalhadores remonta a fevereiro de 2009, quando os salários dos funcionários 

públicos foram reduzidos em 7,5%, as despesas sociais foram cortadas e o imposto de renda 

foi elevado em média 4%. Houve outras medidas agravantes no orçamento de 2010, votado 

no final de 2009. A Irlanda vai se beneficiar de um empréstimo de 85 trilhões de euros para 

evitar o risco de moratória. Posto que os investidores britânicos são afetados, o plano de 

ajuda recebeu o apoio do governo de David Cameron. Conheceremos em alguns dias os 

detalhes da nova série de medidas decididas pelo governo irlandês após a missão a Dublin 

do BCE e do FMI. Mas a alta das taxas de juros exigidas à Irlanda prossegue, assim como em 

Portugal. Estamos mais do que nunca no que se chama de “crise do euro”. Ela é real. 

 

 

As razões políticas do caráter incompleto do euro enquanto moeda 

A segunda fonte da grande vulnerabilidade do sistema financeiro europeu resulta das 

evidentes deficiências da “construção europeia” nascida do Ato Único de 1986, do tratado de 

Maastricht e dos tratados que se seguiram. São deficiências deliberadas, resultantes da 

vontade de cada burguesia de guardar o máximo de cartas na manga e de fazer da União 

Europeia, antes de tudo, um instrumento comum de liberalização e de desregulamentação, 

bem como um pivô do neo-corporativismo e de uma integração particularmente profunda 

dos sindicatos no funcionamento do capitalismo. A gestão da crise pelo BCE no quadro fixado 

por Maastricht e a ameaça do desmanche da zona do euro são as consequências disso. 

É preciso retornar à questão da moeda. Até o fim do regime monetário do padrão 

ouro, essa era uma moeda “completa”. Ele era medida de valor das mercadorias, meio de 

circulação e de pagamento delas, instrumento de entesouramento, isto é, de investimento 

financeiro e, portanto, em uma síntese desses três atributos, era uma “moeda mundial”11. 

Falamos do dólar acima. Ele permanece como medida de valor do mundo (todas as 

estatísticas das organizações internacionais são produzidas em dólar). Ele continua a ser um 

dos principais veículos de circulação das mercadorias. Num patamar bem mais elevado, em 

                                                           
 
10 Valores fornecidos pelo artigo bastante documentado, que também se admirará pelo cinismo, 

“Ireland‟s economy, thead bare ”, The Economist, 20 de novembro de 2010. 
 
11Suzanne de Brunhoff, La monnaie chez Marx, Editions sociales, Paris, 1967. 
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razão da dimensão dos mercados financeiros estadunidenses, o dólar é instrumento de 

aplicação financeira. Ele ainda reúne mais ou menos esses atributos, mesmo que sua eficácia 

seja destruída pela política monetária dos Estados Unidos. O euro não adquiriu 

verdadeiramente o atributo de medida de valor – muitos cidadãos dos países membros 

continuam pensando em suas moedas nacionais anteriores e no exterior todo o mundo faz a 

conversão em dólar. Ele é meio de circulação e de pagamento no espaço dos países 

membros, mas para o petróleo, as armas e muitas outras mercadorias–chave é preciso 

pagar em dólar e, portanto, ser tributário das taxas de câmbio. É também no reduzido 

espaço interior da zona que o euro é instrumento de entesouramento e de aplicação 

financeira. 

A razão desse elevado grau de incompletude é simplesmente o fato do euro não ser 

vinculado a nenhum Estado federal e de os governos membros do euro não terem nem 

mesmo autonomia de decisão sobre a moeda comum. Eles são permanentemente tributários 

da Comissão e do Conselho de ministros da UE de um lado, e do BCE com seu status de 

“independência” do outro. A ausência total de controle dos movimentos de capital ou de 

regulação financeira faz com que a zona do euro seja um espaço onde a especulação pode se 

manifestar violentamente a qualquer momento, notadamente pelas operações de venda a 

descoberto12. Assim, escreve Jacques Sapir: “o euro só seria possível como moeda única se 

uma vontade forte e legítima se exprimisse no nível político e se existisse a possibilidade de 

operar os fluxos de transferências importantes entre os países membros (entre 6% e 10% 

do PIB da zona), como é o caso dos Estados Unidos, onde as economias regionais 

heterogêneas são assim integradas em um único conjunto econômico”. Porém, “a Alemanha 

exprimiu em numerosas ocasiões sua oposição a uma „zona de transferências 

orçamentárias‟, enquanto que as vantagens que os países tiram de sua pertença à zona do 

euro são elas também heterogêneas. Na ausência de uma unidade política, que atualmente 

não pode ser adquirida além de um mínimo, e na medida em que as regras que regem os 

mercados financeiros continuaram permissivas, sob a dupla influência da ideologia dos 

mercados ditos “eficientes” e dos interesses privados diretos e indiretos de certas 

autoridades, o futuro da zona do euro daqui em diante está bastante comprometido”13. 

 

 

Persistência da especulação e fraqueza dos mecanismos de defesa da UE 

Tal apreciação é compartilhada por um número crescente de economistas, 

independentemente de sua orientação política e da solução que eles veem ou preconizam. A 

primeira razão se manifesta de forma impressionante na situação aqui reproduzida. Ela dá 

uma ideia do montante e da imbricação, em junho de 2010, das dívidas privadas e públicas 

acumuladas no balanço dos bancos europeus sob a forma de ativos, senão duvidosos ou 

                                                           
 
12 Sua proibição foi considerada por um momento e parcialmente aplicada pela Alemanha por 

sua conta própria. 
 
13 Jacques Sapir, Vers une crise terminale de la zone euro? 24 de novembro de 2010, 

www.medelu.org. 
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tóxicos, de qualquer forma cada vez mais vulneráveis em caso de agravamento das 

condições macroeconômicas na Europa ou mesmo simplesmente da duração prolongada 

disso que é chamado pudicamente de um crescimento “lento”, e mesmo muito “lento”. A 

segunda razão se refere à continuação dos ataques especulativos em detrimento do plano de 

ajuda à Irlanda. Os fundos de investimento especulativos consideram sempre que, num dado 

momento, a Irlanda não conseguirá garantir o serviço da dívida. Eles se inquietam pela 

estabilidade política da Irlanda. Eles sabem que os depositantes estrangeiros procedem a 

uma lenta corrida bancária fechando suas contas nos bancos irlandeses14. Eles também 

tomaram nota do sucesso da greve geral em Portugal. A taxa de juros sobre a dívida de 

Portugal continua a subir e a atenção se volta de novo, como em junho, para a Espanha, 

cujo endividamento total corresponde mais ou menos àquele da Grécia, da Irlanda e de 

Portugal juntos. O preço de revenda dos títulos públicos sobre o mercado secundário é um 

indicador da taxa de juros com a qual os investidores financeiros estão decididos a mantê-

los. Ora, a baixa de valor dos títulos públicos irlandeses manteve-se após o plano de ajuda. 

Ela foi acompanhada da baixa dos títulos gregos, mas também portugueses e espanhóis. 

A terceira razão diz respeito aos meios limitados que o BCE e a UE possuem perante 

a dimensão da “bomba da dívida” privada e pública da Europa. Comecemos pelo BCE. Em 

2009, este criou dispositivos ditos “não-convencionais”, posto que inexistentes nas 

disposições do tratado de Maastricht, notadamente empréstimos diretos aos bancos. Em 

julho de 2010, os empréstimos de um ano haviam atingido 442 bilhões de euros. Seu 

montante diminuiu mais da metade devido aos reembolsos efetuados nessa data, mas 171 

bancos tiveram que fazer de novo empréstimos de três meses num valor de 131,9 bilhões de 

euros. Esse foi o montante mais elevado já emprestado por uma operação de três meses. 

Em setembro o BCE estendeu suas medidas “não-convencionais” de refinanciamento sob a 

forma de empréstimos de três meses. Mas o BCE surpreendeu anunciando igualmente a 

manutenção dos empréstimos de uma semana e de um mês, ao menos até janeiro. A outra 

medida “não-convencional”, depois da crise grega, foi a compra de títulos da dívida pública 

quando as taxas de juros sobem demais. Até agora apenas a Grécia recorreu a essa medida. 

No momento em que a crise irlandesa se agravou, Christiane Lagarde, para citar 

apenas ela, afirmou que “a diferença em relação à Grécia é que a UE e a zona do euro têm 

dessa vez um mecanismo de ajuda à sua disposição”. Trata-se dos mecanismos de ajuda 

financeira criados no início de junho de 2010 após a crise grega. Eles permitem emprestar, 

potencialmente, 750 bilhões de euros no total. Trata-se de um Fundo Europeu de 

Estabilidade Financeira (FEEF), com duração prevista de três anos, dotado de 440 bilhões de 

euros de garantias cedidos pelos Estados da zona do euro, aos quais se juntam 250 bilhões 

de euros de empréstimos do FMI e 60 bilhões de euros de empréstimos da União europeia. O 

montante pôde parecer impressionante em junho. Em todo caso, ao ser utilizado, ele se 

tornaria claramente menos impressionante para os investidores financeiros. O plano de ajuda 

à Grécia foi de 110 bilhões de euros e aquele da Irlanda se eleva a 85 bilhões de euros. 

Tornou-se praticamente certo que em um determinado momento Portugal necessitará de 

                                                           
 
14Plugging the hole, The Economist, 27 de novembro de 2010, p. 75. 
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ajuda. O mecanismo de profecia autorrealizadora, própria dos mercados financeiros, tornará 

a coisa inevitável. O montante que a UE deverá emprestar a Portugal será da mesma ordem 

dos dois países precedentes, portanto ainda suportável. Será esse montante igualmente 

suportável no caso da Espanha? Enquanto a taxa de desemprego passou de 11% a 20% em 

pouco mais de dois anos, a Espanha deve refinanciar, no fim de 2010, 150 bilhões de títulos 

públicos chegando ao vencimento. Se ela tiver de enfrentar um novo aumento das taxas e 

for levada a solicitar a utilização do mecanismo de ajuda utilizado pela Grécia, este 

quebraria. 

Sentindo que chega o momento em que a UE terá de ativar as disposições decididas 

em junho, a Alemanha obteve, em 29 de outubro, o acordo do Conselho Europeu para que, 

após 2013, as intervenções do Fundo de Estabilidade sejam acompanhadas obrigatoriamente 

por uma reestruturação da dívida dos países socorridos. Enquanto que, depois da crise 

grega, os países em dificuldade e as autoridades da UE estavam empenhados para que as 

dívidas públicas da zona do euro fossem, em qualquer caso, completamente reembolsadas, 

anunciou-se aos detentores das dívidas que eles teriam que participar das perdas e abrir 

mão de uma parte de seu capital. Angela Merkel falou de uma “responsabilidade moral dos 

credores que enriqueceram e que devem aceitar assumir uma parte dos riscos”. Maneira 

moralizadora para a Alemanha de reivindicar o respeito ao Tratado de Lisboa (o TCE bis), 

que proíbe a ajuda financeira a um Estado. Forma de instalar de maneira duradoura um 

regime de taxas de juros em dois níveis, aquele do qual se beneficiarão a Alemanha e alguns 

outros países cuja forma de inserção na economia mundial lhes permite enfrentar melhor a 

crise, e aquele aplicado aos outros países, os do grupo dos PIGs primeiramente e em seguida 

os outros entre os quais, num dado momento, a França. Com tal regime de taxas de juros, 

não se trataria mais da heterogeneidade da zona do euro, mas de uma divisão profunda. À 

medida que a alta mundial do preço dos produtos alimentares e das matérias-primas se 

acentua, agravada ainda pela especulação financeira sobre os mercados futuros, o BCE será 

chamado para que aja de forma “convencional”, nos quadros de seu mandato, e proceda a 

uma alta da taxa de juros oficial. As taxas tornar-se-ão difíceis de suportar para muitos 

países e a posse de uma moeda comum ficará mais difícil de ser justificada. A inflação se 

estabilizou em 1,9% ao ano na zona do euro em outubro passado. Isso exige da parte do 

BCE uma alta de sua taxa oficial, atualmente de 1%. Mas como explicar aos portugueses, 

aos irlandeses e aos gregos, cujas taxas são de respectivamente 6,50%, 7,80% e 10%, que 

é necessário elevá-las ainda mais para evitar o risco de inflação? 

 

 

Retorno rápido sobre a causa maior da dívida pública francesa 

O repúdio da dívida pública15 é o principal, senão o único terreno que os militantes 

devem ocupar e não aquele do debate lançado pelos soberanistas de esquerda, tais como o 

                                                           
 
15 Esse é o título dado ao meu artigo pelo comitê de redação da revista Contretemps. François 

Chesnais, “Répudiation des dettes publiques européennes!”, Contretemps, n°7, agosto de 2010. O termo 
“repúdio” é melhor que “denúncia”, do qual por sua vez eu já havia explicado as vantagens com relação 
à palavra “anulação”. 
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porta-voz do M‟PEP Jacques Nikonoff, da saída ou não do euro de tal ou tal país, incluindo a 

França. Se a quebra do euro deve acontecer, é preciso que isso seja resultado do combate 

político dos trabalhadores e da juventude contra a dívida, por seu repúdio. Seria mais 

interessante ainda se esse combate colocasse os primeiros marcos da defesa de uma Europa 

dos trabalhadores. 

No momento em que a UE, o BCE e o FMI ditavam suas condições à Grécia, escrevi 

que para compreender a formação da dívida pública é suficiente compreender o caso francês. 

Esse esclarece completamente os mecanismos usurários de serviço dos juros e da dívida, dos 

quais os Estados e os orçamentos são o pivô em todos os países. O endividamento público 

tem sua fonte no baixo nível e na fraca progressividade da tributação direta (impostos sobre 

a renda, o capital e o lucro das empresas), assim como na evasão fiscal. O mecanismo é 

simples: os governos começam por pedir emprestado àqueles que eles renunciam a taxar, 

quando não os protegem abertamente do imposto, como Sarkozy. O serviço dos juros opera 

em seguida uma transferência de riqueza em benefício dos detentores dos títulos da dívida e 

reforça cada vez mais seu poder econômico e político. 

O fato de que na França o endividamento público tenha sua fonte principal no baixo 

nível e na fraca progressividade da tributação direta, assim como na evasão fiscal, foi 

confirmado por dois relatórios preparados pela alta burocracia pública datando de fim de 

maio e de junho. É com um considerável atraso que eu cito passagens desses relatórios. Eu 

o faço graças a um artigo de Laurent Mauduit do fim de julho, que também teve, assim me 

parece, pouco eco entre os militantes16. Laurent Mauduit sublinha que os dados bastante 

precisos incluídos nesses relatórios passaram praticamente despercebidos porque não 

constam nem na introdução, nem na conclusão dos relatórios em questão. É preciso, diz ele, 

lê-los com muita atenção para encontrá-los. O primeiro relatório foi preparado sob a 

responsabilidade do diretor geral do Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos 

(INSEE) e de seu predecessor. Intitulado “Relatório sobre a situação das finanças públicas”, 

ele foi publicado por La Documentation Française17. Ele apareceu em 20 de maio, na 

abertura de uma “Conferência sobre os déficits” no curso da qual Sarkozy e Fillon 

anunciaram em alta voz, com a anuência complacente da mídia, que “a França vivia além de 

seus meios”, e que, portanto, cortes efetivos nas despesas do Estado eram uma prioridade 

absoluta da política econômica. O quadro político do conjunto da lei Woerth estava colocado, 

assim como os ataques contra o plano e o estatuto da função pública, que Bernart Friot 

referiu como bem desgastados. 

Laurent Mauduit (em quem confio plenamente) explica que, na página 13 do relatório 

do INSEE, está escrito de forma breve, mas clara, o seguinte: “Desde 1999, o conjunto das 

novas medidas tomadas em matéria tributária reduziu as receitas públicas em quase três 

pontos percentuais do PIB: uma primeira vez entre 1999 e 2002; uma segunda vez entre 

                                                           
 
16Laurent Mauduit, Ces dix années de cadeaux fiscaux qui ont ruiné la France, Mediapart, 25 de 

julho de 2010. 
 
17Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis, Rapport sur la situation des finances publiques, 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000234/0000.pdf. 
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2006 e 2008. Se a legislação tivesse permanecido aquela de 1999, a carga tributária teria 

passado de 44,3% em 1999 a 45,3% em 2008. Na prática, após a redução dos impostos, 

essa taxa foi levada a 42,5%. A título de ilustração, na ausência de baixas de impostos, a 

dívida pública estaria cerca de 20 pontos percentuais do PIB mais baixa do que hoje, 

gerando assim uma economia anual com os juros de 0,5 pontos percentuais do PIB.” Pouco 

tempo depois, outro relatório foi publicado, em 23 de junho, sob a assinatura de Gille Carrez, 

relator geral da UMP na Comissão de Finanças da Assembleia Nacional, na preparação do 

debate de orientação orçamentária (DOB)18. Segundo o relatório Carrez, sem as baixas de 

impostos, os déficits públicos de 2010 seriam apenas de 1,8%. O relatório diz também quem 

foram os principais beneficiários dos 77,7 bilhões de euros de baixas de impostos após dez 

anos: “A metade das desonerações tributárias decididas entre 2000 e 2009 diziam respeito 

ao imposto sobre a renda. O valor perdido em 2009 sobre o produto desse imposto se 

estabeleceu, com efeito, em cerca de 2% do PIB, contra 0,6% do PIB pela TVA (Taxa de 

Valor Agregado) e de 0,5% do PIB pelo Imposto sobre as Sociedades (IS)”. Tantos valores a 

incluir nas discussões sobre as razões de não pagar a dívida. 

 

 

O repúdio das dívidas públicas, palavra de ordem transitória europeia 

Ao se apropriar da palavra de ordem “repúdio”, popularizando-a, levando-a a todas 

as reuniões que continuam a ocorrer, os militantes que contribuíram para dar ao movimento 

contra a mudança das aposentadorias sua grande força, ajudariam os trabalhadores, os 

aposentados e a juventude a avançar pelas brechas abertas no fim de setembro e início de 

outubro de 2010. A palavra de ordem é uma exigência no que diz respeito à França. Sua 

defesa consequente e sustentada seria igualmente o apoio internacionalista mais eficaz que 

os militantes na França poderiam oferecer atualmente aos trabalhadores e à juventude da 

Grécia, de Portugal e da Irlanda. Mas o melhor seria que ela se tornasse a palavra de ordem 

unificadora dos anticapitalistas e dos revolucionários em toda a Europa e que servisse de 

ponte no combate por uma “Europa dos trabalhadores”. 

O processo de integração dos países membros da União europeia por diversas 

décadas teve consequências irreversíveis, as quais deveriam ser transformadas em pontos 

de apoio para uma luta comum dos trabalhadores e dos jovens na Europa. Luta comum 

contra o capital e contra as instituições que o protegem – aparelhos de Estados nacionais e 

instituições europeias; luta comum para criar o único quadro no qual o combate pelo 

socialismo no sentido do movimento trabalhador internacional, formado no século XIX, e 

mesmo para que um “anticapitalismo consequente” possa ser desenvolvido. Entre as 

consequências irreversíveis, há o enfraquecimento dos trabalhadores, não face às suas 

próprias burguesias, mas perante o capital como força mundial da qual o regime burocrático 

capitalista da China se tornou um dos principais polos. Retrair-se no interior das fronteiras 

nacionais é impossível. E já não é apenas na escala da Europa que é possível que os 

                                                           
 
18Rapport de M. Gilles Carrez sur le projet de loi de règlement des comptes et rapport de 

gestion pour l'année 2009 (n°2651).  
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trabalhadores construam em comum a rede industrial e as bases tecnológicas necessárias 

para responder às necessidades dos cidadãos dos Estados europeus, assim como fazer aquilo 

que ainda pode ser feito para reduzir as emissões de gás de efeito estufa e tentar assegurar 

que a adaptação à mudança climática não se faça em detrimento dos mais pobres e dos mais 

vulneráveis.  

Esse artigo se tornou muito longo. Aqui podemos simplesmente assinalar uma data 

remetendo ao último texto, bem longo, onde a Carré Rouge se manifestou sobre essa 

questão. Em nossa contribuição à campanha contra o TCE em 2005 (pode-se encontrá-la no 

site www.carre-rouge.org), escrevíamos em março que “à medida que a campanha (pelo 

„Não‟) se intensifica, os trabalhadores e os jovens serão talvez os mais numerosos a vir aos 

comitês indagando: „que ideia de Europa possuem vocês? O que propõem vocês no lugar do 

Tratado que nos prepararam aqueles do alto?‟”. Nosso texto dizia em seguida que a rejeição 

dos trabalhadores às políticas conduzidas há duas décadas era profunda e trazia um 

componente de compreensão crescente do desafio vital que lhes lança o capitalismo, para 

quem os governos e os partidos que liberalizam são os instrumentos. Nós considerávamos 

então, da mesma forma que no caso do grande movimento contra a reforma das 

aposentadorias dos autônomos, que “essa rejeição não é somente a um dado tipo de política. 

Ela é também, em essência, uma rejeição à dominação do capital, mesmo se o balanço do 

‘socialismo’ faz com que muitos trabalhadores hesitem atualmente em exprimi-la. O 

conteúdo do Tratado constitucional acentua os dilemas da civilização nas escolhas políticas e 

nos combates atuais”. À questão: “quais objetivos destinar a uma Europa dos 

trabalhadores?”, nosso texto de 2005 respondia: “Eles são numerosos, mas nos parece que 

podemos agrupá-los sob três grandes tópicos: 

• pôr fim ao desemprego é a urgência das urgências. Ele representa uma condenação 

à exclusão e à lenta morte social, pronunciada pelo capitalismo a dezenas de milhões de 

mulheres e de homens na Europa. A questão da moradia se tornou igualmente crucial, e a 

saúde está a caminho de se tornar uma questão com o agravamento da precariedade e com 

o jogo das leis securitárias; 

• tomar medidas à altura da gravidade da crise ecológica mundial, bem como da 

rarefação e/ou à destruição rápida das reservas de recursos naturais, mesmo na Europa; 

• fazer da Europa um ponto de apoio decisivo na luta contra o imperialismo e o 

militarismo, no combate dos povos oprimidos contra a fome, a doença e a miséria, e na luta 

contra os desastres ecológicos que avançam a passos largos”. 

Tudo isso deveria ser escrito novamente, dando ainda mais peso à crise climática, e 

acentuando fortemente a questão do combate contra o racismo e a xenofobia. 

A imensa oportunidade política criada atualmente é ao menos tripla. Há em primeiro 

lugar o fato, como eu procurei explicar acima, de que a crise dos bancos, apresentada cada 

vez com mais dificuldade como uma crise da dívida pública, foca a atenção dos trabalhadores 

sobre o binômio bancos-governos. O inimigo dos trabalhadores se auto designa como sendo 

simultaneamente o capital e o Estado. Em seguida, presos na armadilha das instituições 

bancárias por elas criadas, as burguesias europeias atacam os trabalhadores, mas elas 

também ostentam suas fraquezas. Não somente os governos não podem mais pretender, 
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como eles o podiam há algumas semanas antes do outono de 2010, que suas políticas sejam 

uma muralha frente à crise e à mundialização, mas eles expõem suas divergências e 

rivalidades sem, para tanto, e nem mesmo na Alemanha, reunir os cidadãos aos quais eles 

pedem para se sacrificar para defender a potência do dinheiro concentrado nos bancos. Por 

fim, enquanto que em 2005 somente na França houve uma verdadeira campanha política de 

massa contra o TCE, em um crescente número de países da UE a mobilização começou e a 

reflexão política teve início, com formas próprias em cada país. É por isso que a palavra de 

ordem de repúdio de todas as dívidas poderia ser a primeira palavra de ordem unificadora no 

sentido da “Europa dos trabalhadores”. 

 


