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‘ANGELA MERKEL ESTÁ
CONDUZINDO A EUROPA
NA DIREÇÃO ERRADA’

George Soros

Investidor diz que política da chanceler alemã para a crise do euro é um desastre

Entrevista ✽

Georg Mascolo
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DER SPIEGEL

O investidor George
Soros considera de-
sastrosas as políti-
cas econômicas do
governo alemão pa-
ra a crise do euro.

Em entrevista concedida ao Spiegel
Online, ele alerta para um ciclo vi-
cioso detonado pelas rigorosas me-
didas de austeridade da chanceler
Angela Merkel e pede a injeção de
mais dinheiro nos países mais afeta-
dos pela crise de endividamento.

● Angela Merkel é elogiada em todo o
mundo como “sra. Europa” e, em seu
país, a popularidade dela está no seu
ponto mais alto – em parte graças à
recusa em destinar cada vez mais
recursos alemães aos esforços de
salvação do euro. Por que o sr. consi-
dera equivocadas as políticas dela?
Admiro as qualidades de líder de
Merkel, mas ela está conduzindo a
Europa na direção errada. Para solu-
cionar a crise do euro, defendo uma
política de dois estágios – o primei-
ro é a austeridade e as reformas es-
truturais no modelo daquelas apre-
sentadas pela Alemanha em 2005. A
seguir, viria um programa de estímu-
lo. Se não oferecermos mais estímu-
lo na Europa, muitos países serão
empurrados para uma espiral defla-
cionária de endividamento. Seria ex-
tremamente perigoso.

● O sr. considera rigorosos demais
os novos parâmetros de austeridade
para países como Espanha, Itália e
Grécia?
Os países deficitários precisam me-
lhorar sua posição competitiva em
relação à Alemanha. Terão de cortar
seus déficits orçamentários e redu-
zir os salários. Numa economia en-
fraquecida, as margens de lucro tam-
bém se veem sob pressão. Isto redu-
zirá a arrecadação fiscal e levará a
novas medidas de austeridade,
criando um círculo vicioso. Os mer-
cados não corrigem seus próprios
excessos. A demanda é excessiva ou
é insuficiente. Foi isto que John
Maynard Keynes explicou ao mun-
do, mas parece que há gente na Ale-

manha que não lhe dá ouvidos.

● Sendo o país em melhor posição eco-
nômica, a Alemanha teria de arcar com
a maior parte do fardo de programas
deste tipo. Por que os alemães deveriam
oferecer dinheiro a países que obviamen-
te trapacearam os critérios de estabilida-
de do euro?
Trata-se de uma posição moralmente
elevada assumida por Berlim. Mas não
é exatamente correta, porque a Alema-
nha foi um dos primeiros países a que-
brar as regras da zona do euro.

● A Alemanha violou o limite de 3% para
o déficit orçamentário algumas vezes,
enquanto a Grécia mentiu sistematica-
mente a respeito do seu balanço patri-
monial. O sr. está mesmo comparando
as duas situações?
Os alemães não são exatamente ino-
centes. Todos quebraram as regras do
Pacto de Estabilidade, o que significa
que não havia mecanismos de policia-
mento suficientes em vigor.

● O mais certo seria injetar ainda mais
dinheiro nos países em crise?
É preciso fazer uma distinção entre a
Grécia e os outros países da zona do
euro. A Grécia é um caso especial – no
qual tudo aquilo que poderia dar erra-
do, de fato deu errado. Os gregos co-
meteram um abuso atroz das vanta-
gens de fazerem parte da União Euro-
peia. Quando o (ex-)primeiro-minis-
tro Georgios Papandreou foi eleito
com um programa de reformas e reve-
lou os abusos do governo anterior, ele
teve de pagar juros punitivos para que
a Grécia fosse resgatada. Ele se esfor-
çou ao máximo, mas não foi o bastan-
te, e a dinâmica política vem se deterio-
rando desde então. Poderosos grupos
empresariais querem pagar os impos-
tos devidos em dracmas, e não em eu-
ros. O restante da Europa se compor-
tou muito melhor. A Espanha chegou
ao fim do boom imobiliário com uma
proporção de endividamento menor, e
conta agora com um sistema bancário
mais bem supervisionado do que o ale-
mão.

● O governo alemão disse que somente
por meio de altos juros os países em cri-
se podem ser convencidos a adotar re-
formas difíceis. Se os países do euro ofe-
recerem mais auxílio, os juros cairão e a
pressão pelas reformas será atenuada.
Que problema há nisto?

Atualmente, o maior problema não es-
tá nos fracassos dos políticos gregos e
italianos, e sim nos punitivos juros. O
exemplo da Grécia demonstrou isto. A
Alemanha administrou mal a operação
de salvamento ao oferecer um resgate
associado a juros punitivos, o que le-
vou a um aprofundamento no endivi-
damento grego. É por isso que hoje a
Grécia está além de qualquer resgate.

● Mas foi a abundância de dinheiro bara-
to que esteve no núcleo da última crise
financeira. Não estaríamos repetindo o
mesmo erro se entregássemos mais
dinheiro fresco a países em crise?
Sei que isto soa como repetição do
mesmo erro. Mas é preciso comparar
a situação dos mercados financeiros
a um carro que derrapa. Quando um
carro derrapa, precisamos primeiro
virar a roda na mesma direção da der-
rapagem. Só depois de recuperar o
controle podemos corrigir a direção.
Passamos por um período de 25 anos
de prosperidade global. Então, tive-
mos a quebra de 2008. Os mercados
financeiros ruíram e foi preciso man-
tê-los vivos por meio de uma imensa
intervenção estatal. A crise do euro é
uma continuação direta ou conse-
quência da quebra de 2008. A crise
ainda não chegou ao fim e precisa-
mos gastar mais dinheiro do governo
para deter a derrapagem. Só depois
poderemos mudar a direção. Caso
contrário, repetiremos os erros que
mergulharam os Estados Unidos na
Grande Depressão em 1929. Parece
que Angela Merkel simplesmente
não compreende isto.

● O sr. investiu muitos bilhões nos mer-
cados financeiros. É possível pensar que
seus conselhos para a crise do euro pos-
sam ter como base seus interesses indi-
viduais...
Compreendo as suspeitas e acho a in-
dagação legítima. Entretanto, tenho
por princípio oferecer conselhos volta-
dos para o interesse comum, e não pa-
ra meus objetivos individuais. Acho
que isto já se tornou bastante claro.

● Mas o sr. pressiona por juros mais bai-
xos ou acesso ao dinheiro barato, por
exemplo. Estas duas medidas o benefi-
ciariam enquanto investidor.
É verdade. Mas os demais investido-
res também seriam beneficiados, e is-
to ajudaria a preservar o sistema fi-
nanceiro global. Neste sentido, estou

preocupado com meus próprios inte-
resses. Mas já me aposentei, e não ad-
ministro mais o fundo. Independente-
mente disto, acho que talvez eu com-
preenda o sistema financeiro melhor
do que algumas das pessoas que es-
tão no comando. Assim, enquanto ci-
dadão, acredito que meus conselhos
são justificados. Não estou defenden-
do determinadas políticas para lucrar
com elas.

● Como muitos americanos – e também
como o governo dos EUA –, o sr. crê que
o euro possa ser resgatado por meio da
injeção de mais dinheiro para combater
o problema. Por que os EUA não aumen-
tam sua contribuição ao fundo de resga-
te valendo-se do Fundo Monetário Inter-
nacional?
Não existe necessidade de uma inter-
venção do FMI. Trata-se simplesmen-
te de um fracasso administrativo euro-
peu e, particularmente, alemão, pois é
a Alemanha que está no comando. To-
mada em seu conjunto, a Europa se en-
contra num equilíbrio externo, e deve-
ria ser capaz de solucionar os próprios
problemas.

● O sr. defendeu repetidas vezes a cria-
ção de eurobonds. O ministro alemão
das finanças, Wolfgang Schaueble, res-
pondeu dizendo que os eurobonds repre-
sentariam o tipo errado de incentivo,
pois “gasta-se um dinheiro que não se
tem para quitar as dívidas dos outros”.
Pessoas como Schaueble parecem não
compreender que os países mais endi-
vidados estão agora numa desvanta-
gem considerável, pois basicamente se
tornaram extremamente endividados
numa moeda estrangeira, o euro. Eles
não a controlam e, assim, veem-se na
posição em que se encontravam os paí-
ses latino-americanos no início dos
anos 80, quando estes se endividaram
em dólares. Foi uma situação que le-
vou a uma década perdida naquela re-
gião. A Europa se vê hoje diante da pos-
sibilidade de uma década perdida. É
por isso que precisamos dos euro-
bonds e de um novo pacto fiscal na UE
(União Europeia).

● A UE já teve um pacto fiscal antes, e
as regras simplesmente não foram se-
guidas. Por que um novo pacto fiscal
seria diferente?
No passado, não havia mecanismo de
policiamento. Se os eurobonds fossem
introduzidos, a maior parte do finan-

ciamento seria oferecida em termos
igualitários à Espanha e à Alema-
nha. Mas, se os espanhóis quises-
sem emprestar quantias adicionais,
estes teriam de ser solicitados pela
Espanha por meio do crédito do pró-
prio país, algo que seria extrema-
mente caro porque estaria associa-
do a uma penalidade rigorosa. Na
prática, a criação dos eurobonds se-
ria a criação de um mecanismo para
controlar o quanto cada país pode-
ria tomar de empréstimo individual-
mente.

● Mas os políticos alemães se mos-
tram irredutíveis na sua recusa dos
eurobonds.
Isto não é mais verdadeiro. É fato
que o ex-ministro alemão das finan-
ças, Peer Steinbrück, costumava di-
zer: “Obrigações em euros? Nem
pensar”. Hoje, o peso pesado do Par-
tido Social Democrata, Frank-Wal-
ter Steinmeier, diz, como eu, que a
proposta da chanceler Merkel em
resposta à crise do euro é necessá-
ria, mas insuficiente.

● Qual deve ser o destino da Grécia?
A Europa logo terá de injetar novos
bilhões de dólares na Grécia para
evitar um calote imediato. Espero
que este dinheiro se materialize,
pois a Europa ainda não está devida-
mente preparada para um calote
grego. Uma moratória desorganiza-
da poderia provocar tamanho estra-
go que talvez seja melhor injetar o
dinheiro agora e permitir que a mo-
ratória ocorra no futuro.

● No caso de um calote grego imedia-
to, o contágio do restante da zona do
euro seria inevitável?
Os governos da Itália e da Espanha
podem ser protegidos por causa da
operação de financiamento de lon-
go prazo que lhes foi oferecida pelo
Banco Central Europeu. Mas estou
preocupado com os bancos e com
os depósitos neles contidos. Se os
correntistas gregos perderem di-
nheiro, talvez seja impossível evitar
uma fuga dos bancos italianos e es-
panhóis - algo que poderia provocar
um esfacelamento do euro.

● Os EUA, sempre dispostos a dar
conselhos aos europeus, não se en-
contram em boa situação. O movimen-
to Ocupe Wall Street trouxe à pauta a
imensa desigualdade social que exis-
te no país. Sendo dono de uma fortu-
na estimada em US$ 22 bilhões, qual
é a sua opinião sobre o governo?
Compreendo a raiva sentida por
eles, afinal, são eles as vítimas. Os
investidores financeiros nos bancos
de investimento de Wall Street
eram beneficiados quando os ban-
cos lucravam. Mas, quando estes
perdiam muito dinheiro, o governo
era obrigado a assumir os prejuízos.
Isto era muito injusto, e as pessoas
que arcaram com o prejuízo – ao
perderem seus empregos ou serem
obrigados a pagar impostos mais al-
tos – estão fazendo uma queixa legí-
tima.

● O sr. concorda com a proposta do
Ocupe Wall Street, entre outros, de
que pessoas ricas como o sr. deve-
riam pagar impostos mais altos?
Sim. Além disso, não defendo os re-
publicanos que querem me poupar
do pagamento de impostos.

● Qual é a proporção de sua renda
que o sr. paga em impostos?
Pago impostos relativamente bai-
xos, mas somente porque, todos os
anos, faço uma contribuição no va-
lor de 50% de minha renda à minha
fundação.

● Se apoia a cobrança de impostos
mais altos, por que não paga mais
impostos em vez de destinar o dinhei-
ro à sua fundação?
O motivo é o fato de eu acreditar
que minha fundação administra o di-
nheiro melhor do que o governo. Se-
ja como for, eu pago meus impos-
tos.

● Basicamente, o sr. está dizendo
que é mais esperto que o governo.
Bem, eu gozo de mais liberdade de
ação do que uma burocracia.
Além disso, eu me importo mais
com as causas para as quais contri-
buo.

● Então, como pode o sr. se voltar
para outras pessoas ricas e dizer que
elas deveriam pagar mais impostos?
Se cada pessoa rica doasse 50% de
sua renda para a caridade, eu não
lhes pediria que pagassem mais im-
postos. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Receita. ‘Se não oferecermos mais estímulos, muitos países serão empurrados para uma espiral deflacionária de endividamento’, afirma Soros

Investidor e dono de uma das
maiores fortunas do mundo
✽ Aos 81 anos, o bilionário George
Soros é um dos investidores mais

famosos do mundo. Ganhou fama nos
anos 90, quando lucrou US$ 1 bilhão
num único dia apostando contra o
Banco da Inglaterra. Gosta de falar
sobre política e filantropia.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




