
A União Europeia em questão
O último livro do nosso colunista Viriato Soromenho-Marques, prof. catedrátio de Filosofia especialista "militante"
também em diversos outros domínios, do ambiente e da ecologia à Europa e ao federalismo nos EUA, aqui exposto e
analisado por outra universitária. Uma obra que tem a problemática europeia como tema, defendendo o autor, por exemplo,
o estabelecimento de uma distinção entre Comunidade Europeia e União Europeia, a primeira integrando a totalidade
dos Estados que constituem a segunda, de que fariam parte apenas os que já aderiram ao curo

O Rapto da Europa, de Ticiano
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No seu Tratado da Reforma do
Entendimento Humano, Bento de
Espinosa sugere-nos algumas regras
de vida para atingirmos a supre-
ma perfeição. E a primeira que nos

apresenta é "falar de acordo com a
capacidade comum das pessoas" .

Acredito que Viriato Soromenho-

Marques (VSM) ao escrever este

seu livro, Depois da Queda. A
União Europeia entre o Reerguer e a
Fragmentação, não tivesse em mente
o filósofo judeu. Mas na realidade,
revela uma preocupação semelhante

pois não abdicando do rigor exigido
a um académico utiliza uma lingua-
gem acessível ao comum das gentes.
É um livro que foi escrito a pensar
nos leitores, com a preocupação
de os informar e de os questionar,
motivando-os para uma atitude de

corresponsabilidade na sua vivência

ameaçada de cidadãos europeus.
Como imediatamente depre-

endemos pelo título, o contexto

refere-se a uma Europa pós Brexit,
na qual se quebrou o mito de um
contínuo crescimento. Mais do que
uma catástrofe, a previsível saída do
Reino Unido deverá ser um sinal de
alerta aos governos dos diferentes

países, levando-os a uma mudança
de rumo. 'ftata-se de um apelo a
uma inflexão de orientações a dife-
rentes níveis, com particular ênfase
na refundação da zona curo. Por
isso, logo na introdução, é-nos feito
um convite à mudança, sem a qual a

Europa, tal como foi pensada, inevi-
tavelmente ruirá. Hoje mais do que
nunca a proposta dos Estados Unidos
da Europa, avançada por Churchill



em 1946, se afigura uma profecia.
A Alemanha é vista como

particularmente responsável por
este estado de coisas, embora seja
também considerada como o Estado

mais promissor para um desejável
volte-face. Daí serem- lhe dedicados
os dois ensaios iniciais. O primei-
ro debruça- se sobre o papel da

Alemanha que, nas suas diferentes
metamorfoses, se assumiu como
uma força determinante no quadro
geoestratégico europeu. A opção por
uma modernização neoliberal, teve
como consequência mais visível a
austeridade generalizada a todos os

Estados, uma medida particular-
mente nociva para os mais fracos,
como Portugal, a Grécia e a Irlanda.

É no segundo ensaio que se
acentua a insensatez de um projeto
de União Europeia sem que simul-
taneamente se tenham em conta
as vertentes económica e política.
A supremacia da Alemanha na
sua função de guardiã do curo, e a

eleição da estabilidade económica
como objetivo fundamental levaram
à recusa de um orçamento europeu
próprio, algo que conseguiria ajudar
os orçamentos dos Estados mais

frágeis. Tal situação veio dificultar,
ou mesmo impedir, a desejada união

política. A tese de VSM, reitera-
damente lembrada neste segundo
ensaio, é a de que "a união monetá-
ria do curo não pode ser divorciada
dos debates em torno da integração
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Um livro que constitui
uma chamada de
atenção envolvendo
todos, para ler
tentando descobrir
a parte de cada num
combate em que o
futuro está em causa
europeia, das suas doutrinas e respe-
tivas propostas estratégicas" (p. 48).

A UNIÃO MONETÁRIA, A UNIÃO
ORÇAMENTAL e a união política
são-nos apresentadas como os três
lados de um triângulo isósceles, em
contraste com o que tem ocorrido na
política comum europeia. De facto,
como recorda, "a cooperação con-
tida no projeto da união monetária

nunca saiu do plano das intenções ou
da iniciativa bilateral dos Estados"

ÍP- 55)- O atual silenciamento

quanto a uma futura união política, é

significativo, apresentando-se como
resultado lógico das pretensões he-
gemónicas da economia alemã, uma
atuação que "para além de pouco
inteligente, só pode ser considerada

absurda" (p.57).
O terceiro ensaio procura ex-

plicar as vicissitudes de um curo
prisioneiro da desregulação ban-
cária. É um capítulo complexo pela
dificuldade e tecnicidade do tema
em causa. Orientado pelo desejo
de clareza que perpassa em todo o

livro, bem como pela consciência da
ignorância de presumíveis leitores
face aos meandros da economia
bancária, VS.M. traça-nos a exegese
da vulnerabilidade do curo. O oti-
mismo ético de Fukuyama perante o

presumível triunfo da democracia li-
beral é progressivamente desmonta-
do pela análise das sucessivas crises

globais do sistema financeiro. O
otimismo político resultante do des-
mantelamento pacífico da URSS, da

reunificação alemã e da integração
da China na economia mundial, é
arauto de "um capitalismo inebriado
pela autoconfiança" (p.62).

O autor avalia positivamente as
medidas introduzidas por Roosevelt
com o Gtass-Steagalí Actde 1933,
uma medida que considera ainda
ajustável aos tempos de hoje. E

analisa criticamente a nova fase de

globalização dos anos 90, com a
sua confiança absoluta na autor-
regulação dos mercados. São-nos
fornecidas algumas chaves para
melhor entendermos o colapso
parcial da banca portuguesa e das
suas consequências. A política do
BCE - identificado como um banco
hemiplégico (p.69) - é denunciada
como prepotente e irrealista. Dela
se ressalvam algumas atuações de
Mário Draghi, o único que foi capaz
de enfrentar o despotismo dos

banqueiros.
O projeto de uma união ban-

cária exige alterações profundas e
a criação de planos regulatórios,
dificilmente exequíveis perante a
avidez e a arbitrariedade dos bancos

europeus e internacionais, nome-
adamente daquilo que é designado
como "banca sombra". O capítulo
termina com a inevitabilidade de

uma nova crise global do sistema fi-
nanceiro, um alerta que nos impede
de confiar em amanhãs que cantam.

O quarto ensaio é significativa-
mente intitulado "A invenção da
crise das dívidas soberanas". Nele se
analisa a convulsão que se seguiu à
queda do Leman Brothers. E ficam
claras as razões que levaram a União
Europeia a responder às falhas
dos seus membros pelo recurso ao
aumento da dívida pública. Como
sabemos, a Grécia foi a primeira
vítima, à qual se seguiram outros

países como Portugal, Itália Irlanda
e Espanha. De vítimas da crise, os
denominados PIIGS passaram a
culpados, tendo como pecado maior
o facto de "viverem acima das suas

possibilidades" (p. 86). Deste modo,
a culpa dos bancos transformou- se

em culpa dos países e a ganância
dos banqueiros foi substituída pelo
despesismo dos Estados.

NOTE-SE QUE O ENSAÍSTA NÃO
ALINHA na tese simplista de dia-
bolização da Banca internacional
pois não a considera exclusivamente

responsável por esta hecatombe,
admitindo que houve por parte dos

PIIGS algum endividamento exces-

sivo. Contudo as suas críticas mais

severas vão para "o falhanço da me-
díocre arquitetura do curo, que havia

exposto os Estados - membros aos

riscos dos mercados financeiros" (p.

91). A atuação da chanceler Angela
Merkel é fortemente criticada, sendo

vista como a grande responsável

pelas feridas provocadas no decurso
da alegada "crise das dívidas sobe-
ranas. " E somos prevenidos sobre

as possíveis consequências desta
crise ainda não resolvida, na qual se

mantém sempre aberta a porta de

uma desagregação europeia.

NO QUINTO ENSAIO A MANU-
TENÇÃO do curo é colocada como

condição imprescindível para a
estabilidade e permanência da
União Europeia. VSM admite que
a existência desta é mais formal do

que real e analisa criticamente as

diferentes medidas tomadas para
evitar a implosão do curo. Não deixa,
no entanto, de apontar o improviso
e os equívocos que acompanharam
todas estas tentativas de sobrevi-
vência. Lucidamente apela para a

necessidade "de um novo arranjo
institucional, severo e consensuali-
zado" (p.100). E aponta duas opções



possíveis: em primeiro lugar o esta-
belecimento de uma distinção entre
Comunidade Europeia (CE) e União

Europeia (UE). A CE integraria a

totalidade dos Estados que constitu-
em a UE. Desta apenas fariam parte
os Estados que já aderiram ao curo.
Seria nela que se poderia esboçar
uma tentativa de federalismo.
Esta opção não convence totalmente
o autor pelos riscos advenientes,
entre os quais "uma penosa e (...) in-
sensata reconstrução de tratados "

(p.

192), bem como a inevitavelmente
morosa reforma da consolidação do

curo. Por isso prefere uma solução
mais realista que não rompa com "o

passado legislativo e institucional

europeu" (p. 192), construindo-se a

partir dele e apostando na concilia-

ção de uma lógica intergovernamen-
tal com uma lógica federal.
A desejável mudança da UE, tal
como se verifica, implica um olhar
lúcido sobre o seu passado, do qual
VSM destaca três aspetos. Primeiro
a denúncia da inexistência de me-
canismos orçamentais que possam
acudir às crises monetárias dos paí-
ses mais fracos. Depois, a necessária
reforma do Banco Central Europeu
que deverá ter como principal obje-
tivo "

o pleno emprego e a estabilida-
de macro económica da zona curo"

(p. 106). Finalmente, a exigência de
um quadro normativo para os secto-
res bancário e financeiro.

HÁ QUE COMBATER A USURA
GERMÂNICA, grandemente res-

ponsável pelas crises em países mais

débeis, nos quais provocou
desemprego, emigração e

destruição do tecido em-
presarial. Há que inverter o

processo de acomodação aos

interesses da Alemanha e

apostar no interesse comum
dos Estados. A maioria po-
pulacional dos países do curo

pouco espera da UE, facto

que ainda há pouco constatámos nas

últimas eleições. Importa restituir
a confiança dos povos e curar as

feridas atávicas, constantemente re-
abertas pelas diferentes crises. VSM
é cético quanto à "possibilidade de a

razão prevalecer na Europa" (p. 110).
Mas não deixa de nos advertir para
que salvemos o futuro, mesmo tendo
consciência de que esse esforço
levará "ao limite das nossas forças e

possibilidades" (p. 110).
A CONCLUSÃO ANALISA O
MOVIMENTO recente dos "Coletes

Amarelos" em França, conside-
rando-o significativo da "doença
transversal à Europa", que é a vitória
dos interesses do capital sobre os

interesses sociais (p. 117). O autor
sustenta que não há saída ordenada
da zona curo e que uma destruição
da união monetária levará a um
tsunami económico e mundial sem

precedentes. O colapso do curo
teria também forte incidência nos
movimentos separatistas de alguns
países. Daí o apelo à Alemanha para
que abandone a sua política mercan-
tilista e intervenha numa reforma

profunda da zona curo. A assimetria
existente entre a esfera nacional

ligada aos orçamentos, impostos,

emprego, segurança social, e a esfera

europeia onde se tomam todas as

decisões determinantes nos domíni-
os económico e financeiro, contribui

para o agravamento da situação. Mas

nenhum país europeu tem capacida-

de para enfrentar sozinho os desafios
de vária ordem prevaistos para os

anos mais próximos.
A desintegração da Europa

implicaria a subordinação a grandes
potências - China, Rússia, E.U.A.
É uma fatalidade para a qual nos

previne, classificando-a como "uma
criminosa destruição de recursos e

de capital social e cultural acumu-
lado ao longo de séculos" (p. 123).
Consciente da encruzilhada em que
presentemente vivem os europeus,
encontra no entanto uma hipótese
de salvação no seu profundo plura-
lismo. Por isso, contra uma normali-
zação imposta, Viriato Soromenho-

Marques propõe o fortalecimento
do respeito mútuo. E acredita que as

reformas são possíveis, desde que se

mantenha a esperança e "o impulso
do sonhar acordado que Ernst Bloch
considerava coincidir com a condi-
ção humana" (p. 126).

Um livro que constitui uma cha-
mada de atenção envolvendo todos.

Há que o ler vagarosamente, tentando
descobrir a parte que a cada um cabe

neste combate. É o futuro dos nossos

filhos e netos que está em causa..n.
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